
Věrnostní program pro zákazníky obchodu chutnávána.cz 
 

Věrnostní program se vztahuje na všechny koncové zákazníky firmy Josef Frýbort – Chutnávína.cz 

(dále jen e-shop nebo firma), kteří se registrují na www.chutnavina.cz, nebo požádají o zapsání do 

adresáře firmy mezi zákazníky a kteří jsou fyzickými osobami. Program se nevztahuje na zákazníky, 

kteří nakupují na základě jiné uzavřené smlouvy, nebo mají dohodnuty individuální ceny, či jiné 

výhody. 

 

Nakupováním vín od naší firmy získává každý zákazník na svůj účet věrnostní body, které může 

následně vyměnit za lahev / lahve vína. Jeden bod do věrnostního programu se rovná jedné 

zakoupené lahvi vína. Nákup může být proveden přes e-shop, objednáním přes e-mail, telefon, nebo 

osobně. Pro nasbírání věrnostních bodů není stanoven žádný časový limit. Zákazník je po nasbírání 

stanoveného počtu bodů (viz. níže) kontaktován a dostane na výběr, jestli dosud nasbírané body 

promění na dárek za věrnost, nebo bude pokračovat ve sbírání bodů a body promění na dárek 

později. 

 

- nasbírání 17 bodů = zákazníkovi je nabídnuta jedna z jeho nejoblíbenějších (nejobjednávanějších) 

lahví, případně lahev dle jeho výběru v průměrné ceně za lahev z jeho nákupů 

 

- pokud zákazník nepromění nasbírané body na dárek a pokračuje dál v jejich sbírání, je opět 

kontaktován vždy po nasbírání násobku 17 bodů a je mu nabídnut dárek v podobě příslušného 

počtu lahví zdarma 

 

Příklad: 

Zákazník Urban si koupí 8 lahví v jedné zásilce a následně (třeba o měsíc později) dalších 9 lahví.  

Zákazník je kontaktován, protože nasbíral 17 bodů a může si vybrat, jak bude pokračovat. 

A)  Vybere si z nabídky svou oblíbenou lahev, kterou dostane zdarma jako dárek za věrnost a zase od 

nuly sbírá body na další dárek. 

B)  Zákazník Urban dárek odmítne a pokračuje ve sbírání bodů. Nakoupí postupně dalších 17 lahví 

našeho vynikajícího vína a je opět kontaktován s nabídkou dárku v podobě 2 lahví vína. Pokud si 

vybere svou odměnu, tak zase od nuly začne sbírat body na další dárek, či dárky. Dále se postupuje 

stejně pro každý násobek nasbíraných 17 bodů. 

Do věrnostního programu se nezapočítávají lahve zakoupené za již zvýhodněné ceny - akční nabídky, 

trvalé slevy pro konkrétní skupinu zákazníků atd. 

 

Na přidělení dárku nevzniká právní nárok. Firma Josef Frýbort si vyhrazuje právo věrnostní program 

kdykoliv zrušit nebo pozměnit jeho pravidla bez předchozího upozornění. Případná nová pravidla 

nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.chutnavina.cz. Věrnostní 

program je součástí obchodních podmínek firmy. 

 

Pravidla věrnostního programu v tomto znění jsou platná od 28 .5. 2013. 

http://www.chutnavina.cz/registrace
http://www.chutnavina.cz/vernostni-program

