PRIMAJÍZDA – obchodní podmínky věrnostního programu
1. Podpisem formuláře „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a vyplněním povinných polí
zákazník souhlasí s tím, že jej společnost PRIMAGAS s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30,
140 00, IČO: 47118008 (dále jen „Správce“) zařadí do věrnostního programu PRIMAJÍZDA a
bude zpracovávat tyto údaje vyplněné v povinných polích formuláře. Zákazník získá tak
věrnostní kartičku PRIMAJÍZDA.
2. Věrnostní kartička nabývá platnosti podpisem zákazníka, který je zároveň shodný s podpisem
na příslušném formuláři. Vystavuje se na konkrétní osobu, která je jediná oprávněná čerpat
akční výhody. V souvislosti s členstvím ve Věrnostním programu bude zákazníkovi zasíláno
obchodní sdělení o nových produktech a slevových akcí společnosti PRIMAGAS s.r.o. Zákazník
má nárok pouze na jednu věrnostní kartičku, která je platná na všech uvedených ČS LPG. O
kartičku mohou požádat jen osoby starší 18 let. Akce se nemohou zúčastnit Právnické osoby.
3. Zákazník získává nárok na akční předmět jednorázově při vydání věrnostní kartičky a
v případě nárazové akce i při natankování minimálně 25 litrů LPG, a to maximálně jednou za
kalendářní den na čerpacích stanicích zařazených do věrnostního programu. Na nárazové
akce budou držitelé kartiček upozorněni zprávou SMS či e-mailem. Podmínkou je úhrada
plynu v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty. Aktuální seznam čerpacích stanic, kde
lze uplatnit věrnostní kartičku PRIMAJÍZDA je k nalezení na webových stránkách
https://www.primagas.cz/primajizda.
4. Jednotlivé pobočky si vyhrazují právo nevydat akční předmět v případě vydání veškerých
zásob, zákazníkovi nevzniká právo na náhradu.
5. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2019 do 31.07.2020 nebo dříve do vydání
veškerých zásob akčních předmětů.
6. Společnost PRIMAGAS s.r.o. si vyhrazuje právo změnit či upravit podmínky akce nebo akci
zrušit. Všechny změny budou oznámeny na internetových stránkách nebo prostřednictvím email komunikace.
7. Zákazníci se účastní akce s vědomím, že nemohou požadovat na místo akčního předmětu
peněžité plnění. Akční předměty nelze vymáhat soudní cestou. PRIMAGAS si vyhrazuje právo
na vyloučení zákazníka, který se dopustí pokusu o porušení či jiné obejití pravidel.

