VĚRNOSTNÍ PROGRAM – REALIZAČNÍ FIRMA
Základní pravidla: od 1. ledna 2017
Poskytovatel:
IČ:

P a P Bohemia s.r.o., Odštěpný závod, Vídeňská 394, 378 33 Nová Bystřice
135 033 67 DIČ: CZ13503367

1. ZÁKLADNÍ CÍLE A DEFINICE VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:
Věrnostní program je určen realizačním firmám (dále uživatel), která podniká na vlastní IČ.
Cílem věrnostního programu je maximálně podpořit firmy pravidelně nakupující u společnosti
PaP Bohemia s.r.o. (dále jen poskytovatel).
Věrnostní program poskytuje formou odměn zejména pracovní oblečení, pracovní obuv a
ochranné pracovní pomůcky. Dále lze získat výrobky pro podnikání, dům a zahradu, volný čas.
Poskytovatel může zařazení do věrnostního programu budoucímu uživateli nabídnout.
Zájemce může poskytovatele o zařazení do věrnostního programu požádat.
1. REGISTRACE A PENĚŽENKA :
Přihlášení do věrnostního programu probíhá v několika krocích.
Registrace na www.naradi-pap.cz. Registraci provedete sami, nebo Vám s registrací pomohou
pracovníci poskytovatele. Registrací si zavedete svůj profil jako při běžné registraci na
jakémkoliv e-shopu. Přístupy k Vašemu profilu jsou chráněny Vašim jménem a heslem.
V tomto okamžiku můžete nakupovat za běžných obchodních podmínek, zatím nejste
zařazeni do věrnostního programu.
Po registraci www.naradi-pap.cz požádáte poskytovatele o další krok, což je zařazení do
věrnostního programu. Požádat je vhodné e-mailem na adresu info@papbohemia.cz. O
výsledku Vás bude poskytovatel informovat e-mailem.
Pokud Vás poskytovatel zařadí do věrnostního programu na www.naradi-pap.cz , založí k Vaší
registraci jednu, nebo více peněženek.
Peněženka je účet, nebo účty kam Vám poskytovatel vkládá na Vaše konto pomyslné peníze.
Na každém Vašem účtu jsou evidovány všechny Vaše transakce, takže máte úplnou kontrolu po
celou dobu Vaší registrace.
2. DOBÍJENÍ A ČERPÁNÍ PENĚŽENKY :

Peněženka č.1: vedená na www.naradi-pap.cz
Způsob výpočtu a připsání do peněženky:
Za každých 100,- Kč bez DPH, nakoupeného zboží u poskytovatele Vám bude zpětně
připsán do Vaší peněženky finanční kredit. Kredit pro rok 2017 je 0,50 Kč.
Nakoupeným zbožím se rozumí všechny nákupy (stavební materiály, nářadí a vše ostatní),
které u nás uskutečníte v daném kalendářním měsíci. Výpočet a připsání příslušné částky
do Vaší peněženky provádí poskytovatel zpětně za ukončené kalendářní měsíce. O každé
změně ve Vaší peněžence budete informováni e-mailem.

Případy, které vylučují připsání částky do peněženky:
Vyřazeny jsou platby za služby, dopravy, palety a podobně.
Faktury zaplacené po termínu splatnosti nejsou do peněženky započítávány.
Výpočty a připsání provádíme 15. kalendářní den po skončení kalendářního měsíce.
Pokud má uživatel u poskytovatele v okamžiku výpočtu evidovány neuhrazené faktury po
termínu splatnosti, veškeré nároky pro daný měsíc zanikají a účet není navýšen.

Peněženka č.2: vedená na www.naradi-pap.cz | odměny
Způsob výpočtu a připsání do peněženky:
O výši a termínech dobíjení peněženky rozhoduje poskytovatel samostatně, ale
s přihlédnutím na níže uvedené skutečnosti.
Obchodní vztahy a spolupráce s uživatelem v minulém období.
Obchodní vztahy a spolupráce s uživatelem předpokládané v dalším období.
O každé změně ve Vaší peněžence budete informováni e-mailem.

3. ČERPÁNÍ PENĚŽENKY:

Peněženka č.1: vedená na www.naradi-pap.cz
Vaše odměny jsou vyjádřeny slevou nejméně 80 % ceny Vašeho nákupu.
Peněženku máte možnost čerpat z pohodlí Vašeho domova, nákupem na e-shopu
www.naradi-pap.cz. Čerpat odměny můžete i osobním nákupem v některé z našich
prodejen. V tomto případě není druh zboží nijak regulován.
Vysvětlení slev:
běžná cena 100,-Kč | sleva 80,- Kč | platíte 20,- Kč

Peněženka č.2: vedená na www.naradi-pap.cz | odměny
Vaše odměny jsou vyjádřeny slevou 99 % ceny Vašeho nákupu.
Peněženku máte možnost čerpat z pohodlí Vašeho domova, nákupem na e-shopu
www.naradi-pap.cz | odměny. Odměny lze čerpat pouze na zboží uvedené v e-shopu
v okamžiku čerpání. S výběrem a čerpáním odměn Vám mohou pomoci i pracovníci našich
prodejen.
Vysvětlení slev:
běžná cena 100,-Kč | sleva 99,- Kč | platíte 1,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Čerpání je omezeno výší kreditu Vaší peněženky. Systém Vás upozorní na stav Vašeho kreditu
a čerpání, takže máte vše pořád pod kontrolou.
Pokud je účet rozdělený na více peněženek čerpá se z každé peněženky samostatně.
Čerpat peněženky je možné platbou hotově, nebo platbou předem.
Pokud chcete čerpat peněženku přímo na některé prodejně poskytovatele, je vhodné si
předem dohodnut termín. Pracovníci poskytovatele na Vás potřebují minimálně 15 minut
času, pokud nejste dohodnuti předem, mají právo Vás odmítnout.
Čerpání peněženky v daném kalendářním roce je vhodné uskutečnit do 20. prosince, protože
k 15. lednu následujícího kalendářního roku, se Vám peněženka vynuluje.
Dobíjení peněženky za prosinec se Vám doba čerpání automaticky posouvá na celé období
následujícího kalendářního roku.
Poskytovatel věrnostního programu má právo vyřadit uživatele i bez udání důvodu. O této
skutečnosti informuje uživatele e-mailem.
Uživatel ukončí své zařazení do věrnostního programu:
Písemným požadavkem vůči poskytovateli. Poskytovatel uživatele neprodleně vyřadí.
Vymazáním svého registrace na www.naradi-pap.cz.

Poradenství a technická konzultace:
Romana Ovčíková
GSM: 723 760 913
Josef Pajda
GSM: 602 409 565

E-mail: rovcikova@papbohemia.cz
E-mail: jpajda@papbohemia.cz

Tento verze dokumentu je platná od 1.1.2017.
Příjemný nákup Vám přeje Josef Pajda – jednatel společnosti
mobil: 602 409 565

