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PRAVIDLA
PRO POSKYTOVANÉ
VÝHODY
Platná od 1. května 2017
Slevové kupony
1. Každý člen programu má možnost získat sadu slevových kuponů v závislosti na úrovni svého členství (dále jen „slevové kupony“). Je-li člen programu zařazen:
a)
		
b)
c)

do tzv. Bronzového řádu věrnosti, má po skončení příslušného období nárok na 6 slevových kuponů, to však pouze v případě, že v příslušném období
alespoň jedenkrát nakoupil v jakémkoli z hypermarketů a/nebo Baumarktu Globus;
do tzv. Stříbrného řádu věrnosti, má po skončení příslušného období nárok na 10 slevových kuponů;
do tzv. Zlatého řádu věrnosti, má po skončení příslušného období nárok na 16 slevových kuponů.

2. Slevové kupony dostane každý člen programu do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného období. Globus si vyhrazuje právo
zvolit libovolný způsob distribuce pro předání slevových kuponů (pošta, e-mail, terminály Globus Bonus, případně jiný způsob distribuce). Slevové kupony
však nelze zasílat poštou na adresu mimo území České republiky. Neuvede-li člen programu s doručovací adresou mimo území České republiky při registraci
svou e-mailovou adresu (nebo uvede-li ji chybně a/nebo neoznámí-li její změnu), není Globus povinen členovi programu slevové kupony předat.
3. Slevové kupony jsou vydávány ve třech formách, dle způsobu jejich použití:
a)
b)
		
c)

výlučně papírová forma = slevové kupony uplatnitelné výlučně na nákup v hypermarketech a Baumarktech Globus;
papírová a zároveň elektronická forma = slevové kupony uplatnitelné na nákup v hypermarketech a Baumarktech Globus a v on-line obchodech Globus
specifikovaných ve všeobecných podmínkách programu (dále jen „on-line obchody“);
výlučně elektronická forma = slevové kupony uplatnitelné výlučně na nákup v on-line obchodech.

4. Pro uplatnění slevového kuponu v hypermarketech a Baumarktech Globus je nutno odevzdat originál slevového kuponu u pokladny při placení a současně
předložit kartu Globus Bonus před započetím příslušné pokladní operace. Slevový kupon lze uplatnit v jakémkoli hypermarketu Globus, výlučně však
v období uvedeném na kuponu. Globus je oprávněn odmítnout neoriginální, poškozený či jinak znehodnocený slevový kupon. Globus je rovněž oprávněn
odmítnout uplatnění slevového kuponu, nesplní-li člen programu podmínky pro uplatnění slevového kuponu (tj. zejména v případě, že karta Globus Bonus
nebude předložena před započetím příslušné pokladní operace a/nebo že karta Globus Bonus bude zablokovaná např. z důvodu ukončení členství v programu
nebo z důvodu nahlášené ztráty karty).
5. Pro uplatnění slevového kuponu v on-line obchodě je nutno objednávku provádět jako registrovaný kupující prostřednictvím členského účtu. Slevový kupon
pak kupující vybere u příslušné položky elektronického košíku nebo pro celý elektronický košík. Systém on-line obchodu nabídne členovi programu pouze
takové slevové kupony, které jsou na jeho nákup uplatnitelné. Slevový kupon lze uplatnit výlučně v období uvedeném na kuponu. Globus je rovněž
oprávněn odmítnout uplatnění slevového kuponu, nesplní-li člen programu podmínky pro uplatnění slevového kuponu (tj. zejména v případě, že nebude
nákup realizovat prostřednictvím svého členského účtu a/nebo že karta, případně členský účet, budou zablokovány např. z důvodu ukončení členství
v programu nebo z důvodu nahlášené ztráty karty).
6.	Slevové kupony nelze převádět a nelze je proplatit v hotovosti. Případná hodnota v procentech uvedená na slevovém kuponu vyjadřuje procentuální výši slevy z aktuální
prodejní ceny. Nabídka poskytovaná slevovým kuponem platí do vyprodání zásob; při vyčerpání zásob bude členovi programu nabídnuta odpovídající náhrada.
E-shop Vinotéka Globus
Každý člen programu má možnost nakoupit vína z nabídky e-shopu Vinotéka Globus se slevou dle následujícího přehledu. Je-li člen programu zařazen:
a) do tzv. Bronzového řádu věrnosti, má nárok na nákup 1 lahve dle vlastního výběru s 10 % slevou;
b) do tzv. Stříbrného řádu věrnosti, má nárok na nákup 2 lahví dle vlastního výběru s 10 % slevou;
c) do tzv. Zlatého řádu věrnosti, má nárok na nákup 3 lahví dle vlastního výběru s 10 % slevou.
Každý člen programu má dále nárok na bezplatnou dopravu zboží zakoupeného v e-shopu Vinotéka. Je-li člen programu zařazen:
a)
b)
		
c)
		

do tzv. Bronzového řádu věrnosti, má nárok na bezplatnou dopravu zboží 1 x za aktuální období;
do tzv. Stříbrného řádu věrnosti, má nárok na bezplatnou dopravu zboží 1 x za první polovinu aktuálního období a 1 x za druhou polovinu aktuálního
období (tj. celkem 2 x za aktuální období);
do tzv. Zlatého řádu věrnosti, má nárok 1 x za první třetinu aktuálního období, 1 x za druhou třetinu aktuálního období a 1 x za třetí třetinu aktuálního
období (tj. celkem 3 x za aktuální období).
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Platná od 1. května 2017
Získání slevy a/nebo bezplatné dopravy je podmíněno uplatněním příslušného elektronického kuponu (dále jen „kupon Vinotéka“) při nákupu v e-shopu
Vinotéka Globus v souladu s odstavcem 5 pravidel pro uplatnění standardního slevového kuponu poskytovaného členům programu. Přehled aktuálně
platných elektronických kuponů má člen programu na svém členském účtu. V ostatním platí pro uplatnění kuponu Vinotéka přiměřeně stejná pravidla jako
pro uplatnění standardního slevového kuponu poskytovaného členům programu.
Sleva ve Fashion Store Globus
	Každý člen programu má možnost nakoupit zboží ve Fashion Store Globus se slevou 5 % z ceny celého nákupu, včetně nákupu akčního a zlevněného zboží. Pro
získání slevy je člen programu povinen předložit při placení kartu Globus Bonus, přičemž karta musí být předložena před započetím příslušné pokladní operace.
Narozeninové dárky
1. Každý člen programu, který řádně vyplní datum narození v registračním formuláři, obdrží v průběhu kalendářního měsíce, ve kterém má narozeniny, výzvu
k vyzvednutí slevového kuponu na slevu z celkové hodnoty jednoho nákupu (dále jen „narozeninový kupon“).
2. Pro uplatnění narozeninového kuponu na nákup v hypermarketu nebo Baumarktu Globus si člen programu vyzvedne narozeninový kupon prostřednictvím
terminálu Globus Bonus. Pro uplatnění narozeninového kuponu na nákup v on-line obchodě si člen programu zvolí narozeninový kupon k použití v on-line
obchodě (narozeninový kupon určený k vložení do elektronického košíku).
3. Při uplatnění narozeninového kuponu se do celkové hodnoty nákupu nezapočítává nákup zboží z pultového prodeje řeznictví a řeznických specialit, nákup
cenin, nákup výrobků značky Tchibo a úhrada vratných obalů. Narozeninový kupon nelze uplatnit na prodejní zóně před pokladnami, čerpací stanici, mycí
lince a v restauraci Globus. Narozeninový kupon nelze kombinovat s jinými slevovými kupony na celý nákup. V ostatním platí pro uplatnění narozeninového
kuponu přiměřeně stejná pravidla jako pro uplatnění standardního slevového kuponu poskytovaného členům programu.
Kupony na dopravu
1. Každý člen programu má nárok na slevu z ceny za dopravu zboží zakoupeného v hypermarketech ve výši dle úrovně svého členství. Je-li člen programu zařazen:
a) do tzv. Bronzového řádu věrnosti, má nárok na slevu 25 % z ceny za dopravu;
b) do tzv. Stříbrného řádu věrnosti, má nárok na slevu 50 % z ceny za dopravu;
c) do tzv. Zlatého řádu věrnosti, má nárok na slevu 100 % z ceny za dopravu.
Získání slevy je podmíněno předložením kuponu, který si člen programu vyzvedne prostřednictvím terminálu Globus Bonus (dále jen „kupon na dopravu“).
Pro uplatnění kuponu na dopravu platí přiměřeně stejná pravidla jako pro uplatnění standardního slevového kuponu poskytovaného členům programu.
2. Podrobná pravidla pro dopravu zboží zakoupeného v hypermarketech naleznete na stránkách www.globus.cz, v záložce „Služby“ konkrétního hypermarketu.
Mimořádné kupony
1. Globus si vyhrazuje právo zasílat členům programu rovněž tzv. mimořádné kupony; na získání těchto kuponů nemá člen programu žádný nárok. Není-li dále
uvedeno jinak, platí pro tzv. mimořádné kupony přiměřeně stejná pravidla jako pro uplatnění standardního slevového kuponu poskytovaného členům programu.
2. Mimořádné kupony:
a) kupon s procentuální slevou na libovolný nepotravinový nezlevněný výrobek:
Získání slevy je podmíněno předložením kuponu, který si člen programu vyzvedne prostřednictvím terminálu Globus Bonus, a to spolu s vybraným výrobkem.
Kupon nelze využít na pokladnách Scan&Go, na prodejní zóně před pokladnami, čerpací stanici, mycí lince a v restauraci Globus. Při využití na nákup bonusového
zboží se peněžní bonus nenačte. Kupon neplatí na akční a zlevněné zboží, potravinové zboží, výrobky Tchibo, nákup cenin. Kupon platí pouze na jeden nákup;
b) kupon s procentuální slevou na libovolný nezlevněný výrobek:
Získání slevy je podmíněno předložením kuponu, který si člen programu vyzvedne prostřednictvím terminálu Globus Bonus, a to spolu s vybraným výrobkem.
Kupon nelze využít na pokladnách Scan&Go, na prodejní zóně před pokladnami, čerpací stanici, mycí lince a v restauraci Globus. Při využití na nákup bonusového
zboží se peněžní bonus nenačte. Kupon neplatí na akční a zlevněné zboží, výrobky Tchibo, nákup cenin.
Kupon platí pouze na jeden nákup;
c) kupon s procentuální slevou na celý nákup:
Získání slevy je podmíněno předložením kuponu, který si člen programu vyzvedne prostřednictvím terminálu Globus Bonus. Při uplatnění kuponu se do celkové
hodnoty nákupu nezapočítává nákup zboží z pultového prodeje řeznictví a řeznických specialit, nákup cenin, nákup výrobků značky Tchibo, nákup zboží zlevněného
kvůli blížícímu se datu spotřeby nebo defektu a úhrada vratných obalů. Kupon platí pouze na jeden nákup. Kupon nelze kombinovat s jiným slevovým kuponem
na celý nákup;
d) kupon s vrácením části ceny nákupu na kartu Globus Bonus ve formě peněžního bonusu:
Získání příslušné částky na kartu Globus Bonus ve formě peněžního bonusu je podmíněno předložením kuponu, který si člen programu vyzvedne prostřednictvím
terminálu Globus Bonus. Při uplatnění kuponu se do celkové hodnoty nákupu nezapočítává nákup zboží z pultového prodeje řeznictví a řeznických specialit,
nákup cenin, nákup výrobků značky Tchibo, nákup zboží zlevněného kvůli blížícímu se datu spotřeby nebo defektu a úhrada vratných obalů. Kupon platí pouze
na jeden nákup. Kupon nelze kombinovat s jiným slevovým kuponem na celý nákup.
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