
Získání věrnostní 
AMI �klub 

 karty 

Každý zákazník, který  
nakoupí v některé z prodejen
Amoletto

 
�import a vyplní 

registrační formulář, bude 
zahrnut  
do programu věrného zákazníka  a získává klubovou kartu.

Při každém dalším nákupu 
se zákazníkovi na kartu přičítá 
hodnota zakoupeného zboží.
Při překročení sumy 5 000 Kč  
získává zákazník slevu 10 �%.
Výše slevy se stanovuje  
na základě finanční hodnoty, 
kterou má zákazník na kartě. 

Registrační 
formulář

Poskytnutí osobních údajů formou tohoto formuláře je  
dobrovolné, avšak bez řádného vyplnění povinné části* nelze 
čerpat výhody vyplývající z AMIčlenství �� klubu.

Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v 
sou �ladu s jeho pozdějšími změnami se firma �Kolářová, Miluše�
se Křižíkovasídlem �Benešov 01 256 405, � zavazuje, že údaje 
uvedené v tomto formuláři nebudou bez zákazníkova souhlasu 
zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.

Příjmení*

Jméno*

Adresa*

PSČ a Město*

Mobilní telefon*

e-mail*

Speciální nabídky, informace, novinky atd. si přeji dostávat  
formou:

■ SMS  ■ emailu

Dne                                  Podpis

Identifikační číslo / nevyplňujte - vyplní zaměstnanec  importAmoletto 

Vyplněný formulář 
odevzdejte v kterémkoliv obchodě nebo pošlete na adresu
Amoletto�

�
�Prahy u Benešov 271, Karlově Na import,

*  povinná pole – pro registraci možno vyplnit pouze preferovaný  
kontakt (SMS, email nebo adresa)

Slevy a pravidla 
jejich poskytování

Sleva je poskytována zákazníkovi v takové výši, která je přímo úměrná 
součtu nákupů ve všech prodejnách Amoletto �import
a to následovně:

Při celkové výši nákupů
do

 
 5 000 Kč sleva 5 %

Při celkové výši nákupů 
nad 5 000 Kč sleva 10 %

�

Rozsah slev
Slevy platí na veškeré zboží zakoupené v prodejnách Amoletto 

�import
 

s výjimkou již zlevněného nebo  nezařazeného zboží.

Platnost a podmínky  
uplatnění slevy
Po dobu 12-ti po sobě jdoucích měsíců se útrata  
sčítá a zákazník je na další období zařazen do příslušné  
slevové kategorie. Každý člen klubu má k dispozici jednu 
kartu. Karta je ne přenosná! Slevu lze čerpat pouze po  
předložení originální karty při placení v obchodě.

Výhody členství
•  slevy závislé na výši předchozích nákupů
•  pravidelné a přednostní informování o připravovaných  

kolekcích, speciálních akcích a slevách

www.amolettoimport.cz 

Datum  narození 

  

�

. �dárek�narozeninový�
   

Mila
Underline



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všech zákazníků si velice vážíme. 

Těm z Vás, kteří k nám chodíte často nebo pravidelně, nabízíme Věrnostní program. 
Za každý nákup na jakékoliv provozovně  Amoletto import se Vám  připíše  částka nákupu, ve formě bonusových bodů . 
Součtem  bonusových   bodů získáte nárok na slevu dle následující tabulky:  
 

1bod – 1Kč 

Do 5000 bodů ročně   - 5% na celý sortiment 
5000 a více bodů ročně -10% na celý sortiment  
VIP bonus -  prémiové kupony - 50% na vybraný sortiment 
V den svých narozenin si k nám můžete přijít  pro  dárek. 
Věrnostní karty jsou vydávány v každé provozovně Amoletto import  
 
 1. Provozovatelem věrnostního programu  klub  Amoletto import je,  Miluše Kolářová , Křižíkova 405, 256 01 Benešov.  (dále jen 
„Prodávající“). 
2. Prodávající  si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu- klub  Amoletto import  (dále jen 
„Pravidla“) a výši a formu všech bonusů k němu se vážících. 
3. Výhody věrnostního programu klub Amoletto import  jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostní karty. Držitelem věrnostní 
karty klub Amoletto import,  se stává každá fyzická osoba, která požádá o vydání karty a vysloví souhlas s pravidly. 
Vvěrnostního programu se nesmí účastnit zaměstnanci a pracovníci Amoletto import  a jejich rodinní příslušníci. 
4. Věrnostní kartu zákazníkovi vydá obsluha kterékoli provozovny Amoletto import  uvedené níže. Vydání věrnostní karty je zdarma. 
V případě ztráty nebo odcizení věrnostní karty je vydání nové karty a převod zůstatku bodů zpoplatněn částkou 50,- Kč. Pro vydání  
věrnostní karty  je  nutno  vyplnit registrační formulář.  Vyplnění registračního formuláře je dobrovolné, díky jeho vyplnění zákazník  
zízkává výhody věrnostního programu – klub  Amoletto import 
5. Další výhody plynoucí z registrace: 
- narozeninový dárek   
Tento dárek je možné čerpat pokud do registračního formuláře vyplníte celé datum narození . . Narozeninový dárek je možné  čerpat 
jednorázově, pouze v den narozenin držitele věrnostní karty, osobně v jedné z provozoven Amoletto import.  Čerpání narozeninového 
dárku  je podmíněno nákupem, na který bude aplikována  sleva  30% (vyjma nábytku)  +  DÁREK ZDARMA 

- bonusový system 
Stanovené slevy  jsou platné okamžikem založení věrnostní karty.  
Nárok na slevy dle tabulky výše uvedené, se stává platný,  dovršením staovených bodů po dobu 1.roku.  
Pokud za minulý rok zůstatek bodů klesl na minimální hranici (5000bodů) sleva se aplikuje dle stávajících podmínek.   
Body se počitají  vždy zpětně za jeden uplynulý rok od data registrace.  
Věrnostní kartu může držitel okamžitě (karta je ihned aktivní při prvním nákupu) využívat pro své nákupy v těchto 

provozovnách 

Amoletto import, Na Karlově 271, 256 01 Benešov   

Bonus lze získat za nákup veškerých produktů provozoven Amoletto import .  
6. Nárok na získání bonusu má zákazník při platbě všemi formami – hotovostí  i platební karty 
7. I při uplatnění nároku na slevu z nákupu (např. použitím slevové karty nebo slevové nabídky) se bonus načítá. 
8. Aktuální zůstatek bonusů sdělí držiteli věrnostní karty na požádaní obsluha kterékoli provozovny Amoletto imprt. . 
9. Na načtení bonusových bodů nemá držitel věrnostní karty právní nárok. 
12. Platnost věrnostní karty a rovněž i bonusových bodů je 12 měsíců od posledního použití věrnostní karty. Po uplynutí této lhůty je 
věrnostní karta deaktivována a bonusové body nelze dále využít. 
13. Držitel věrnostní karty je povinen bez prodlení oznámit ztrátu či odcizení věrnostní karty  Společnosti na emailové adrese 
info@amolettoimport.cz   Provozovatel zajistí deaktivaci ztracené či odcizené karty a  převod bonusů na novou věrnostní kartu. 
14. Vyplněním a vlastnoručním podpisem registračního formuláře  zákazník  uděluje  souhlas s tím, aby prodávající  shromažďovala  a 
zpracovávala  osobní údaje zákazníka uvedené v registračním formuláři, a to výhradně jen pro účely poskytování služeb prodávajícího,  
nabízení  výhod  Amoletto import, ,pro marketingové a obchodní účely prodávajícího, (informování o službách a produktech  Amoletto 
import, vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům) a pro provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném 
pro naplnění výše uvedených účelů. 
Dále zákazník souhlasí s tím, aby ho Prodávající  nformovala o svých nových produktech, zpravidla formou sdělení označeného jako 
„obchodní sdělení“ (OS), a to využitím poštovní adresy, emailové adresy, telefonního čísla, faxu či jiným obdobným způsobem. 
Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení 
činnosti firmy , a bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat, a to v písemné formě zasláním na adresu 
Společnosti nebo na info@amolettoimport.cz . 
Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud: 
- byly získány v rozporu s těmito pravidly 
- byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití bodového účtu jinou 
osobou, než která se zaregistrovala) 
- byly získány omylem nebo technickou chybou systému 
- držitel účtu zneužil mechanismus a výhody programu (především tím, že získá body za transakce jiného zákazníka) 
- provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění 
 
 
 

 

 

 

děkujeme  přízeň za 

 




