BONUS PROGRAM
ZÁVAZNÁ PRAVIDLA

Závazná pravidla BONUS PROGRAMU NETWORK GROUP , s.r.o.
1. Body získáváte za nákup produktů u společnosti NETWORK GROUP,s.r.o. po registraci
do BONUS PROGRAMU.
2. Registrace probíhá předáním Vašich registračních údajů buď
a) zasláním na e-mailovou adresu bonus@nwg.cz s následujícími povinnými údaji:
- předmět zprávy: Registrace do BONUS PROGRAMU NWG
- obsah zprávy: Vaše jméno a příjmení, pozice ve firmě, název firmy, IČO firmy, e-mail
b) nebo vyplněním registračního formuláře v sídle firmy NETWORK GROUP, s.r.o.
3. Registrace Vám bude následně potvrzena a bude Vám přiděleno registrační číslo ve
tvaru NWGBONUSxxx.
4. Při každé objednávce (telefonické, faxové, mailové) musíte pro uplatnění bodového
zisku uvést pod položkami ČÍSLO OBCHODNÍHO PŘÍPADU / ZAKÁZKA Vaše přidělené
registrační číslo. Pokud se na objednávku vztahuje nabídka projektové slevy, není možné
uplatnit tuto konkrétní objednávku do BONUS PROGRAMU a body Vám nebudou přičteny!
5. Za každých 1000,- Kč nákupu bez dph získáváte 1 bod. Platnost bodu je 1 kalendářní
rok (vždy od 1.1. do 31.12. daného roku). Po uvedené lhůtě body propadají.
6. Za Vámi nasbírané body si můžete vybrat jakékoliv odměny z aktuální nabídky.
Aktuální nabídka odměn a výpis Vašeho bodového konta Vám bude zasílán 1x měsíčně na
Vaši e-mailovou adresu.
7. Objednávání odměn probíhá telefonicky na na kontaktních číslech společnosti
NETWORK GROUP, s.r.o. nebo na e-mailové adrese bonus@nwg.cz. Vybrané odměny je
možné si vyzvednout osobně nebo Vám budou doručeny zásilkovou službou zpravidla do
14 dnů od přijetí objednávky. O možnosti vyzvednutí nebo odeslání zásilky budete
informováni e-mailovou zprávou.
8. Vybraná odměna Vám bude zaslána pouze tehdy, nebudete-li mít vůči NETWORK
GROUP, s.r.o. žádné závazky po splatnosti.
9. Body nelze směnit za hotovost.
10. Získané odměny podléhají zdanění podle platných právních předpisů.
11. Objednané a nepřevzaté odměny po 30 dnech od výzvy k převzetí propadají a nelze
je vymáhat.
12. Vymáhání odměn soudní cestou není přípustné.
13. Společnost NETWORK GROUP, s.r.o. si vyhrazuje právo určovat hodnotu, skladbu i
počet jednotlivých odměn v průběhu trvání věrnostního BONUS PROGRAMU. O všech
změnách budou účastníci informováni na své e-mailové adrese.
14. Věrnostní BONUS PROGRAM platí od 1. 9. 2009. Společnost NETWORK GROUP, s.r.o.
si vyhrazuje právo tento program kdykoliv ukončit v jeho průběhu.
15. Věrnostní BONUS PROGRAM platí po celém území České republiky, nevztahuje se na
subdistributory a zaměstnance společnosti NETWORK GROUP, s.r.o.
Aktualizováno - v Brně 1.1.2013

