
Věrnostní program pro zákazníky obchodu chutnávána.cz 
 

Věrnostní program se vztahuje na všechny zákazníky firmy Josef Frýbort – chutnavina.cz (dále jen e-

shop nebo firma), kteří se registrují na www.chutnavina.cz, nebo požádají o zapsání do adresáře 

firmy mezi zákazníky. 

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

následně vyměnit za některý z nabídnutých dárků. Jeden bod do věrnostního programu se rovná 

jedné zakoupené láhvi vína. Nákup může být proveden přes e-shop, objednáním přes e-mail, telefon, 

nebo osobně. Na nasbírání určitého počtu bodů je vždy stanoven časový limit. Zákazník je po 

nasbírání stanoveného počtu bodů v určeném časovém období kontaktován a dostane na výběr 

z několika dárků, nebo může pokračovat ve sbírání bodů a později si vybrat jiný dárek za více bodů. 

- nasbírání 8 bodů během 6 po sobě jdoucích měsíců = zákazníkovi je nabídnut jeden z menších 

dárků (krabička na víno, nálevka apod.), nebo může dál pokračovat ve sbírání bodů. 

- nasbírání 16 bodů během 12 po sobě jdoucích měsíců = zákazníkovi je nabídnuta jedna z jeho 

nejoblíbenějších (nejobjednávanějších) lahví, případně láhev v průměrné ceně za láhev z jeho 

nákupů. 

Pokud zákazník dosáhne požadovaných 8, nebo 16 bodů za kratší období, bude kontaktován a může 

si dárek vybrat dříve. 

Příklad: 

Zákazník Urban si koupí 8 lahví v jedné zásilce. Naše firma jej kontaktuje, protože splnil limit 8 bodů 

do 6 měsíců a nabídne mu dárek.  

A) Zákazník Urban si vybere z nabídky dárek a začne zase od nuly sbírat body na další dárek. 

B) Zákazník Urban dárek odmítne a pokračuje ve sbírání bodů. Do 12 měsíců od prvního nákupu 

nakoupí dalších 8 lahví našeho vynikajícího vína a je opět kontaktován s nabídkou dárku 

v podobě láhve vína. Vybere si dárek a zase od nuly začne sbírat body na další dárek. 

Vždy se počítá množství nakoupených lahví za posledních 6, nebo 12 měsíců, takže máte dost času si 

vína vybrat, nakoupit a získat tím od nás dárek. 

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. 
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