Výhody karty
významného zákazníka
ZC Flora

Karta
významného
zákazníka

• sleva při každém nákupu
• exkluzivní cenové nabídky

Využijte její výhody i Vy!

• pozvání na připravované akce
• informace o sezonním zboží
s předstihem
• poradenství a informační servis
• možnost zajištění dopravy
nakoupeného zboží až do domu
• karta je přenosná
(slevu uplatní kdokoliv, kdo se kartou prokáže)

ZC Flora Bakov n. J.
Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
tel/fax: +420 326 781 194
bakov@floracz.cz
www.floracz.cz

ZC Flora Jičín

Hradecká 1145
506 01 Jičín
tel/fax: +420 493 592 942
jicin@floracz.cz
www.floracz.cz

www.floracz.cz

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
pro vydání zákaznické karty ZC Flora

zákazník

pro zkvalitnění našich zákaznických služeb jsme pro Vás
připravili zákaznickou kartu zdarma.

Povinné údaje:
Jméno a příjmení:

Zákaznická karta = okamžitá sleva na nákup

Správce:

Flora Garden s.r.o., IČO 273 97 572 se sídlem: Arnoldova 80, 295 01 Mnichovo Hradiště
adresa provozoven:
Boleslavská 1085, 294 01 Bakov nad Jizerou
Hradecká 1145, 506 01 Jičín

Zákazník
svým
podpisem
výslovně souhlasí s tím, aby
jeho uvedené osobní údaje,
jakož i údaje získané správcem
používáním zákaznické karty
(dále jen „Osobní údaje“)
byly správcem shromážděny,
zpracovávány, archivovány a
používány pro účely poskytován
zákaznických slev a zákaznických
karet správcem, informování
zákazníka
o
nabídkách
a prodejních akcích správce
a rozesílání reklamních materiálů
správce. Osobní údaje budou
zpřístupněny pouze správci a
jeho oprávněným zaměstnancům.
Osobní údaje budou správcem
uchovávány
za
pomoci
prostředků výpočetní techniky.
Zákazník bere na vědomí,
že tento souhlas s výše
uvedeným zpracováním jeho
Osobních
údajů
je
plně
dobrovolný, že mu na požádání
bude umožněn přístup k takto
shromážděnýma zpracovávaným
Osobním údajům a že je
oprávněn po správci žádat
případně blokování, doplnění,
opravu
anebo
likvidaci
nesprávně nebo neoprávněně

zpracovaných Osobních údajů
nebo vysvětlení ohledně jejich
zpracovávání.
Svůj souhlas s výše uvedeným
zpracováním Osobních údajů
poskytuje zákazník na dobu
určitou, a to na dobu, po
kterou bude zákazník držitelem
zákaznické
karty
vydané
správcem, avšak v každém
případě nejméně na dobu pěti
let ode dne podpisu tohoto
souhlasu.
Zákazník svým podpisem níže
rovněž potvrzuje, že se seznámil
s pravidly poskytování slev
držitelům těchto zákaznických
karet
dostupných
na
www.floracz.cz.
Slevu
na
základě zákaznické karty lze
poskytnout pouze při osobním
předložení zákaznické karty v
Zahradnických centrech Flora
v Bakově n. J. a Jičíně na výše
uvedených adresách provozoven.
Slevy nelze poskytnout zpětně
ani dodatečně po nákupu.

Vážený zákazníku,

Hodnota slevy je dána výší nákupu :
Adresa:

PSČ :

do 499 Kč		

3% sleva

500 Kč až 999 Kč 		

8% sleva

1000 Kč až 1499 Kč

10% sleva

při nákupu nad 1500 Kč

13% sleva

okamžitá výhoda - již dnes můžete mít slevu!
• Slevu lze uplatňovat na všechny druhy zboží v provozovnách
ZC Bakov n. J. a ZC Jičín mimo akčního zboží.

E-mail:

• Při nákupu se zákaznickou kartou nelze uplatnit jiné druhy slev.
• Pro načtení slevy musí zákazník slevovou kartu předložit
při prodeji! Bez zákaznické karty není možné uplatnit slevu.
Slevy nelze poskytnout zpětně ani dodatečně po nákupu.

Nepovinné údaje:
Kontaktní telefon:
Datum narození:

Podpis zákazníka
Číslo vydané karty:
(vyplní správce)
Datum vydání karty:

.

.

• Zákaznická karta je přenosná, ale zákazník musí znát jméno
majitele karty.
• Karta je majetkem spol. Flora Garden s r.o. a její platnost je
neomezená. Vystavení nové karty při ztrátě za poplatek 100 Kč.
V případě zájmu vystavení 2. karty za poplatek 100 Kč.
• Firma Flora Graden s.r.o. si vyhrazuje právo program
Zákaznických karet kdykoliv bez udání důvodu ukončit.
O této skutečnosti budou uživatelé těchto karet informováni.
• Upozornění: jelikož se jedná o zkušební provoz,
vyhrazujeme si právo na případnou změnu podmínek.
Informace naleznete na www.floracz.cz
Dotazy nám můžete zasílat na e-mail: info@floracz.cz
Kolektiv zaměstnanců ZC Flora

Flora Garden s.r.o
Arnoldova 80, 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika
tel/fax: +420 326 781 194, e-mail: info@floracz.cz, www.floracz.cz
IČO: 27397572, DIČ/VAT: CZ 273 97 572
Bank. spojení: ČS a.s., č.účtu 0487705319/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem Praha, oddíl
C, vložka 109868.
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