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Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu Klub Vyšehrad 2000
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Slevový program je určen stálým zákazníkům společnosti Vyšehrad 2000. Tento slevový program
oceňuje a zvýhodňuje stávající klienty, ale současně chce oslovit i novou skupinu klientů s cílem
navázání spolupráce.
Na základě níže uvedených podmínek má každý člen Klubu právo na čerpání standardních služeb, ale
i na služby plynoucí z informací o plánovaných novinkách či mimořádných akcích – vše při poskytnutí
slevy.
Sleva se vztahuje na všechny položky jídelního a nápojového lístku označené provozovny, není-li
uvedeno jinak. Slevy a jiné akční nabídky se nesčítají.
Členem Klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po předání vyplněné a podepsané
přihlášky člena Klubu v kterékoli provozovně společnosti Vyšehrad 2000. Vyplněním a podpisem
přihlášky souhlasí člen Klubu s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.
Po předání přihlášky obdrží člen Klubu automaticky na počkání kartu Klubu (dále jen karta). Členství
v Klubu a užívání karty jsou bezplatné. Poplatek za vystavení klubové karty činí 99 Kč a lze jej uhradit
platbou v hotovosti či platební kartou (jen na středisku Kavárna Obecní dům nebo Areál Botanika).
Za řádně vyplněnou přihlášku se považuje přihláška, která obsahuje pravdivé údaje: příjmení, jméno,
datum narození, adresa, telefon, firma, IČ, e-mail, datum registrace a podpis. Vyplněním a podepsáním
přihlášky zákazník / klient potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly Klubu.
Karta je vybavena „čipem“ a je vystavena na člena Klubu. Karta je přenosná a zůstává majetkem
společnosti Vyšehrad 2000 (dále je V2000).
Karta nabývá platnosti a člen může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství Klubu okamžikem
jejího vystavení ze strany společnosti V2000.
Člen Klubu může své členství kdykoli zrušit vrácením karty vydavateli, a to osobně v kterékoli provozovně nebo formou doporučeného dopisu na adresu Vyšehrad 2000 a.s., Národní 10, 110 00 Praha 1.
K zániku členství v Klubu dochází automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena nebo doručena poštou
na shora uvedenou adresu.
V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty je člen Klubu povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit společnosti V2000 na telefon +420 224 951 736 nebo na e-mail: bonus@vysehrad2000.cz,
karta bude následně zablokována. V případě zájmu je mu vystavena karta nová, na kterou budou
převedeny nevyčerpané body. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou
osobou nese odpovědnost výlučně člen Klubu.
Člen Klubu se zavazuje informovat společnost V2000 o změně údajů vyplněných v registračním formuláři.
Člen Klubu podpisem přihlášky uděluje společnosti V2000 pro dobu trvání svého členství v Klubu
souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce pro interní, marketingové
a propagační účely společnosti V2000, případně firem v rámci společnosti V2000 v souladu se zák.
č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Člen Klubu tak zejména souhlasí s tím,
aby V2000 ukládal jeho osobní údaje do své databáze a k nim přiřazoval údaje související s členstvím
v Klubu, především údaje o speciálních nabídkách, jejich množství a složení a údaje o čerpání výhod
Klubu V2000. Tyto údaje pak mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány v rámci databáze
společnosti V2000, a to buď společností V2000, nebo zpracovatelem jí určeným, k čemuž dává člen
Klubu svým podpisem na přihlášce svůj výslovný souhlas. Tento souhlas může být kdykoli odvolán
společně se zánikem členství.
V2000 je oprávněn změnit podmínky členství v Klubu jednostranně, přičemž změny budou členovi
Klubu oznámeny. Změna podmínek členství v Klubu je účinná dnem, který je jako datum účinnosti
uveden v nových podmínkách členství.
V případě technické poruchy bonusového terminálu personál dané restaurace vystaví držiteli karty cenový doklad i s uvedením využité slevy. V tomto případě nečekané poruchy je možné se také
obrátit na zástupce společnosti Vyšehrad 2000 (kontakt: Kateřina Šeráková, tel.: 224 951 736, 739
505 804, (katerina.serakova@vysehrad2000.cz). V případě jakékoliv další reklamace lze použít výše
uvedený kontakt.
Celý tým společnosti Vyšehrad 2000 Group Vám přeje hodně chuti do života
s Vaší novou bonus kartou Vyšehrad 2000.
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