Kupony
navíc čekají
jen na Vás

• Kupony navíc najdete
v Clubcard mobilní
aplikaci nebo ve svém
online účtu Moje
Clubcard.
• Kupony se mění každý
měsíc.
• Kupony platí od
prvního až do
posledního dne
v daném měsíci.
• Kupony můžete
uplatnit buď z mobilní
aplikace, nebo
ve vytištěné podobě
ze svého online účtu
Moje Clubcard.
ilustrační foto

Společnost Tesco si vyhrazuje právo ukončit tuto akci dříve, avšak práva nabytá v souladu s podmínkami akce před
jejím ukončením budou plně respektována. Taková změna podmínek bude společností Tesco provedena zveřejněním
na www.clubcard.cz. Změna pravidel akce nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na www.clubcard.cz. Platnost
kuponu je po dobu kalendářního měsíce, od prvního do posledního dne daného měsíce.

ČEKAJÍ NA VÁS DALŠÍ KUPONY
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AKCE
§1
Obecné informace
1. Účast v akci znamená, že účastník souhlasí s všeobecnými podmínkami uvedenými v těchto
podmínkách (dále uváděných jako "Podmínky akce").
2. Organizátorem akce je společnost Tesco Stores ČR a.s. se sídlem Vršovická 1527/68b,
Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 45308314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále uváděná jako „Organizátor” nebo „Tesco”).
§2
Definice
1. Program Clubcard - Program pro zákazníky společnosti Tesco konající se v obchodech
Tesco za podmínek uvedených v podmínkách programu Clubcard (dále uváděných jako
"Pravidla Clubcard").
2. Internetové stránky
www.clubcard.cz.
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3. Účastník akce – každá osoba, která je členem programu Clubcard.
4. Účet Moje Clubcard – elektronický přístup k dodatečným funkcím pro Účastníky akce, kteří
jsou registrování na internetových stránkách programu Clubcard.
5. Mobilní aplikace Tesco Clubcard Česká republika (dále uváděná jako „Aplikace”) – lze
bezplatně stáhnout pro uživatele s mobilními telefony opatřenými operačním systémem
Android 4.0. a novějším nebo iOS 7.0. a novějším, umožňujícím přístup k účtu Moje Clubcard
a k dalším funkcím popsaným v pravidlech Clubcard.
6. Karta / klíčenky CLUBCARD (dále uváděné jako „Karta”) – karty vydané Účastníkovi akce
společností Tesco, zahrnují karty v digitalizované podobě dostupné v mobilní aplikaci Tesco
Clubcard Česká republika, umožňující shromažďování bodů při nákupech v obchodech Tesco
předložením u pokladny, dále na čerpacích stanicích Tesco nebo zadáním čísla karty na
internetových stránkách Tesco Online nákupy, v souladu s pravidly Clubcard.
7. Extra slevový kupón – to je kupón v elektronické podobě s označením „extra kupón“,
opravňující k nákupu v obchodech Tesco. Jedná se konkrétně o kupón se slevou na konkrétní
výrobek, definovaný na tomto kuponu, kdy při jeho předložení u pokladny za definovaný
výrobek, dojde ke snížení ceny o částku uvedenou na tomto kupónu, dále se jedná o kupon se
slevou na nákup v určité produktové kategorii, kdy při jeho předložení u pokladny za výrobky
v dané produktové kategorii, dojde ke snížení ceny o částku uvedenou na tomto kupónu, to
vše za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené na těchto kuponech, nebo se jedná o
bodový kupón, který opravňuje Účastníka akce k nároku na získání extra bodů Clubcard (dále
uváděný jako „Kupón”).
8. Obchody Tesco – podílející se na programu Clubcard a to kamenné obchody sítě Tesco na
území České republiky, čerpací stanice Tesco v České republice a internetové stránky Tesco
Online nákupy.
§3
Pravidla akce

1. K účasti na akci musí Účastník akce vlastnit Kupón, který Účastník akce obdrží každý měsíc
v Aplikaci nebo Učtu Moje Clubcard. Kupón je určen pouze pro Účastníka akce, který jej
obdržel.
2. Účastník akce sám určí, který z Kupónů použije. Účastník akce může použít všechny Kupóny,
které obdržel, jen některé či žádný.
3. Pro použití určeného Kupónu musí Účastník akce:
a) vybrat určený Kupón v Aplikaci nebo na Účtu Moje Clubcard: Kupón lze uplatnit přímo
z Aplikace nebo v papírové verzi, pokud byl před tím vytištěn Účastníkem akce. Zničený
nebo poškozený Kupón nebude Organizátorem akceptován;
b) během platnosti Kupónu je nutné zakoupit výrobky, na které se kupón vztahuje a / nebo
splnit podmínky uvedené na Kupónu, včetně Podmínek akce;
c) u pokladny před provedením platby předložit Kupón spolu s Kartou, kterou pokladní
naskenuje, ne později, než ve chvíli, kdy pokladní dokončí skenování čárových kódů
výrobků nakoupených držitelem Karty. Jestliže nebude Karta předložena pokladní před
dokončením transakce, Účastník akce nebude moci Kupón použít. Kupón bude následně
možné použít pouze u nové transakce. Pravidla skenování Karet a uplatnění Kupónů na
samoobslužných pokladnách jsou odpovídajícím způsobem upravena;
d) provést platbu za veškeré zboží uvedené v přehledu nákupu, včetně výrobků, na které se
Kupón vztahuje.
4. Kupón lze použít pouze jednou.
5. Kupón je platný pouze jeden měsíc, platnost je uvedena na Kupónech a je to od prvního do
posledního dne daného měsíce.
6. Kupón lze uplatnit pouze v kamenných obchodech Tesco podílejících se na programu
Clubcard (pokud není na Kupónu uvedeno jinak), pouze pokud jsou výrobky uvedené na
Kupónu v těchto obchodech dostupné k prodeji.
7. Zbývající podmínky uplatnění Kupónu jsou specifikovány v Pravidlech Clubcard dostupných
na internetových stránkách.
§4
Doba trvání akce
1. Akce specifikovaná v těchto pravidlech je platná od 01/03/2018 do 31/12/2018 s výjimkou
státních svátků a dní, kdy budou obchody Tesco zavřeny.
§5
Závěrečná ustanovení
1. Oprávnění vzniklá z Kupónu nebudou po ukončení akce platná.
2. Organizátor má právo změnit pravidla akce a ukončit akci dříve, s výhradou, že práva získaná
Účastníky akce v rámci Pravidel akce v aktuálním znění budou plně respektována. Jakékoli
změny Pravidel akce bude pokaždé oznámena na internetových stránkách a vstoupí v platnost
v den následujícím po dni jejich zveřejnění.
3. Organizátor nenese odpovědnost vůči Účastníkovi akce za dočasný nedostatek výrobků
uvedených na Kupónu.

4. Veškeré spory, které mohou vzniknout při plnění závazků souvisejících s touto akcí, rozhodne
příslušný soud dle sídla Organizátora.
5. Veškeré otázky týkající se akce a nezahrnuté v těchto Podmínkách akce, zejména pokud se
týkají reklamací a vracení, jsou upraveny v Pravidlech Clubcard dostupných na internetových
stránkách.

Tyto Podmínky akce jsou platné a účinné od 10.5.2018

