VISTA bonus card - věrnostní program společnosti VISTA car

Všeobecná pravidla platná ke dni 1. 10. 2014.

Preambule
VISTA bonus card (dále jen VBC) je program pro zákazníky společnosti VISTA car s.r.o., Brněnská 3955, 695 01
Hodonín, IČ: 25331248 (dále jen VISTA car). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro
stálé zákazníky společnosti VISTA car s pobočkami v Hodoníně a s Kyjově. Zákazníci se stávají členy VBC na
základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce.

Členství
Členem VBC se může stát kterákoliv právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se
Všeobecnými pravidly VBC. Členství je bezplatné. Nárok na řádné členství v VBC mají všichni zákazníci, kteří řádně
vyplní přihlášku a kteří souhlasí se Všeobecnými pravidly VBC. Každému členu může být vydána pouze jedna karta.
V případě ztráty karty může člen VBC za poplatek 200 Kč požádat o vydání nové karty.

Členství v VBC zaniká z těchto důvodů:
1) Člen VBC úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce
2) Člen VBC zneužil výhod, které mu VBC poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s pravidly VBC
3) Člen VBC nemá vyrovnány pohledávky vůči společnosti VISTA car s.r.o.
4) Na žádost člena VBC

Odměny
Členové VBC jsou odměňováni podle výše bodů, které nasbírají. Odměny společnost VISTA car poskytuje ve formě
naturálních bonusů (zboží a služby). Tyto bonusy nelze vyplácet ve finanční hotovosti. Při každé nákupní transakci
uskutečněné v autosalonech VISTA car na základě předložení karty jsou členu VBC připsány na jeho konto body.
Jedním bodem se rozumí určitá částka zaplacená členem při nákupu u firmy VISTA car. V době vydání těchto
pravidel získávají členové VBC 500 bodů při koupi nového vozu nebo 1 procento z částky fakturované servisem. Při
odstoupení od nějakého úkonu (například zrušení kupní smlouvy), za který byly členu připsány k dobru body nebo při
zneužití VBC karty si VISTA car vyhrazuje právo stornovat odpovídající počet bodů připsaných na konto. VISTA car
si vyhrazuje právo omezit udělování bodů (např. při mimořádných akcích) a čerpání bodů. Při čerpání bodů za zboží
či služby musí být minimální hodnota daného zboží či služeb 1 Kč s DPH.
V případě, že člen VBC nemá u sebe při nákupu svoji VBC kartu, je možné tento nákup zpětně přičíst.

Ochrana osobních údajů členů VBC
Zákazník svým podpisem na Přihlášce výslovně souhlasí s tím, že společnost VISTA car zpracuje osobní údaje v
Přihlášce uvedené do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Člen VBC dále tímto výslovně souhlasí s
tím, aby společnost VISTA car jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za
účelem vyplývajícím z podmínek VBC. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného
zpracovatele(lů), přičemž člen VBC bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají
dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto
souhlasu, případně do doby ukončení činnosti VBC. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje
zlikviduje.
Každý člen VBC je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje.

Závěrečná ustanovení
Veškeré odměny v rámci VBC nejsou právně vymahatelné. Společnost VISTA car si vyhrazuje právo v případě
nutnosti upravit Všeobecná pravidla VBC. Společnost VISTA car si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit
činnost VBC.

