VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VERNOSTNÉHO PROGRAMU „NAKUPUJ A UŽÍVAJ“
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( VOP ) slúžia k tomu, aby nimi upravované
vzťahy mali pevný právny základ pre obe zmluvné strany. Upravujú práva a povinnosti,
ktoré vznikajú v súvislosti s užívaním poskytovaných výhod zákazníkov členov
spoločnosti ASAS, a.s. v rámci vernostného programu s názvom „NAKUPUJ A
UŽÍVAJ“. Zoznam členov je súčasť týchto VOP.

2.

Spoločnosť ASAS, a.s. (Aliancia stavebnín akciová spoločnosť) je obchodnou
spoločnosťou zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.:
10697/L, IČO: 44 991 576, so sídlom: Tomáša Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, ktorá
vznikla s cieľom poskytnúť svojim zmluvným partnerom kvalitné a efektívne služby pri
nákupe stavebných materiálov, ako aj naplniť požiadavky obchodného, informačného a
logistického charakteru.

3.

Vernostný program s názvom „NAKUPUJ A UŽÍVAJ“ sa organizuje v období od
15.09.2016 do 15.11.2016 a prebieha výlučne na území Slovenskej republiky, a to vo
všetkých členských stavebninách ASAS,a.s.

4.

Ak nie je dohodnuté inak, použijú sa na vzniknuté vzťahy príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
Článok 2
Vydanie zákazníckej karty

1.

Odmeňovacia karta je k dispozícii pri pokladniach, na informáciách a v stojanoch
v členských stavebninách ASAS,a.s. na Slovensku.

2.

Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do
akcie a súhlasí s pravidlami akcie uvedenými v týchto VOP. Osoby mladšie ako 18 rokov
musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne
úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo
ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným
zástupcom tiež.

3.

Vernostné body nemôžu byť vymenené za hotovosť a nemajú žiadnu nominálnu hodnotu.

4.

Fotokópie, falzifikáty, napodobeniny vernostných bodov a odmeňovacích kariet,
poškodené, či zničené alebo inak deformované vernostné body a odmeňovacie karty sú
neplatné a nebudú akceptované. Karta je neprenosná, jednu odmeňovaciu kartu je možné
použiť iba na jednu osobu.

Článok 3
Uplatnenie nazbieraných bodov a získanie odmeny
1.

Po nazbieraní dostatočného počtu vernostných bodov si zákazník môže vybrať z ponuky
vernostných produktov. Zoznam vernostných produktov a potrebný počet vernostných
bodov pre konkrétny produkt je zverejnený na webovej stránke spoločnosti ASAS,a.s.
www.asas-sk.com, ako aj na pokladniach v predajniach členských stavebnín.

2.

Ponuka produktov platí vo všetkých členských predajniach ASAS,a.s. na Slovensku len
do vypredania zásob. ASAS,a.s. si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť či
ukončiť túto vernostnú ponuku kedykoľvek v priebehu trvania akcie.

3.

Odmeňovaciu kartu s nazbieraným bodmi a vpísanou vybranou odmenou z vernostných
produktov vhodí zákazník do urny v ktorejkoľvek z členských predajní spoločnosti
ASAS,a.s.. Vhodením riadne vyplnenej odmeňovacej karty do urny zákazník súhlasí
s týmito VOP a týmto úkonom sa zaregistruje do zoznamu odmenených zákazníkov s
názvom: NAKUPUJ A UŽÍVAJ.

4.

Spoločnosť ASAS,a.s. po overení nazbieraných vernostných bodov na odmeňovacej karte
zákazníka zabezpečí doručenie výhry osobitným doručovateľom v termíne a mieste
dohodnutom s konkrétnou osobou. Odmena bude bezplatne doručená na území
Slovenskej republiky.

5.

Na odmenu z vernostného programu neexistuje právny nárok, nárok na odmenu nie je
možné previesť na inú osobu a hodnotu odmeny nie je možné vyplatiť v hotovosti.
Zákazník berie na vedomie, že vymáhanie odmien súdnou cestou je v zmysle § 845
Občianskeho zákonníka vylúčené.

6.

Spoločnosť ASAS,a.s. nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky zákazníkov
vernostného programu v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými
kontaktnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neprevzatím odmeny. Zároveň
spoločnosť ASAS,a.s. nehradí zákazníkom vernostného programu žiadne náklady spojené
s ich účasťou vo vernostnom programe, s prevzatím alebo využitím odmeny, okrem
poštovného na doručenie odmeny v rámci územia Slovenskej republiky.
Článok 4
Strata nároku na odmenu

1.

Spoločnosť ASAS,a.s. má výhradné právo vylúčiť zákazníka z vernostného programu, ak
a) zákazník konal v rozpore s týmito pravidlami
b) zákazník sa pokúsil získať odmenu podvodným spôsobom, alebo v rozpore s dobrými
mravmi,
c) zákazník svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, poškodzoval dobré meno a
povesť spoločnosti ASAS,a.s. a jej členov.

2.

Ďalej zákazník stratí nárok na odmenu, pokiaľ
a) poskytnuté kontaktné údaje pri registrácii NAKUPUJ A UŽÍVAJ sú nesprávne,
nečitateľné alebo neúplné a v dôsledku toho nie je možné zákazníkovi oznámiť alebo
doručiť odmenu,
b) zákazník odmenu neprevezme v dohodnutom termíne a mieste.
Článok 5
Súhlas so spracovaním osobných údajov

1.

Vyplnením a vhodením odmeňovacej karty do urny dáva zákazník súhlas spoločnosti
ASAS, a.s., IČO: 44 991 576, so sídlom: Tomáša Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, zap.
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10697/L a všetkým členom
podľa zoznamu , ktorý je prílohou VOP , so spracúvaním všetkých poskytnutých
osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručenie, email, mobil. Na
základe tohto súhlasu je spoločnosť ASAS,a.s. oprávnená spracúvať tieto osobné údaje
počas celej doby registrácie. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú.

2.

Osobné údaje, ktoré zákazník vernostného programu spoločnosti ASAS,a.s. poskytne
musia byť pravdivé, za ich nepravdivosť zodpovedá zákazník. V prípade zmeny
poskytnutých osobných údajov je zákazník povinný o ich zmene bezodkladne informovať
spoločnosť.

3.

Všetky údaje, ktoré zákazník poskytol, podliehajú zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov. Uvedené údaje slúžia výlučne pre potreby spoločnosti ASAS,a.s.
súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z účasti vo vernostnom programe. Tieto
údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám (s výnimkou doručovateľa) ani inak
komerčne využívané.

4.

Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia
zaslaného na adresu sídla spoločnosti ASAS,a.s.. Pokiaľ dôjde k odvolaniu súhlasu pred
odovzdaním odmeny, zákazník nárok na jej odovzdanie stráca.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 15.9. 2016. Zapojením
sa do vernostnej akcie vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito podmienkami. Informácie
o vernostnom programe budú zákazníkovi poskytnuté v členských predajniach
spoločnosti ASAS,a.s.

2.

Spoločnosť ASAS,a.s. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá vernostného
programu podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín,
vernostný program prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod..

3.

Zmeny a doplnky týchto VOP budú vždy zverejnené v sieti všetkých predajní spoločnosti
ASAS,a.s. a ich písomný text bude voľne dostupný na webovej stránke spoločnosti.

V ................., dňa ....................

.....................................................
ASAS, a.s.
Ing. Peter Šebeň
člen predstavenstva

Zoznam členov ASAS, a.s.
Názov partnera
SLOSMAT, s. r. o.
Prima Slovakia s.r.o.
Jaroslav Kukurdík - SOF
Sadro, s.r.o.
ORAVINGstavebniny, s.r.o
STAVIVO IBV , s.r.o.
prevádzka
ENTE spol. s r.o.
STAVO ARTIKEL s.r.o.
STAVEBNINY spol. s r.o.
prevádzka DUNA
KARTEL NITRA , s.r.o.
Teheľna STOVA spol. s r.o.
prevádzka
prevádzka
GRENSTAVE , s.r.o.
STAVMIX s.r.o.
prevádzka
INGEMA s.r.o.
Ing. Dušan Baranec N.B.D.
PIL-STAV, s.r.o.
prevádzka

Mesto
Žilina
Liptovský Mikuláš
Čadca
Považská Bystrica
Dolný Kubín
Banská Bystrica
Revúca
Košice
Bytča
Topoľčany
Piešťany
Nitra
Spišská Nová Ves
Klčov
Spišský Štvrtok
Likavka
Bratislava
Modra
Michalovce
Prievidza
Sabinov
Prešov

PSČ
010 01
031 01
022 01
017 01
026 01
974 01
050 01
040 11
014 01
955 01
921 01
949 01
052 01
053 02
053 14
034 95
831 04
900 01
073 01
971 01
083 01
080 01

Ulica názov číslo
Cestárska 12
Nová ul. č. 3
Podzávoz 975
Orlové 281
M.R. Štefánika 1833
Zvolenská cesta č.1
Železničná 246
Bernolákova 25
Kolárovská 1313
Pod kalváriou
Sládkovičova 34
Štúrova 155
Letecká 35
Klčov 32
Osloboditeľov 67
J. Kačku 6
Stará Vajnorská 1
Šúrska ulica
Hlivištia 23
Košovská cesta 23
Hollého 34
Bardejovská 44

IČO
31 568 840
36 398 012
10 845 178
31 637 353
44 033 656
46 168 095
31 656 030
35 910 631
31 425 933
35 953 799
31 703 747

31 639 810
31 335 187
36 575 411
10 889 370
36 478 962

