Vernostná karta
s KRAJšími cenami

Vážená zákazníčka/vážený zákazník,

ďakujeme za Váš záujem o KRAJ kartu a za dôveru, ktorú do nás vkladáte. Záleží nám na tom,
aby ste sa v našich predajniach cítili príjemne a mali z nakupovania skutočný zážitok. Práve preto sme
pre Vás pripravili novú KRAJ kartu a mnoho ďalších zmien, ktoré sa postupne objavia vo všetkých
predajniach KRAJ a Terno.
KRAJ karta šetrí Vaše peniaze pri každom nákupe.
Podrobné informácie o vernostnom programe KRAJ karta, ako i o možnostiach využívania bodov získaných
pri používaní KRAJ karty v predajniach KRAJ a Terno nájdete vo Všeobecných podmienkach vernostného
programu KRAJ karta na webovej stránke www.krajpotravin.sk.
S KRAJ kartou nakupuje výhodne celá rodina.
KRAJ kartu môžu okrem Vás používať aj Vaši rodinní príslušníci, vrátane využívania všetkých zliav a výhod,
ktoré majiteľovi karty prislúchajú, a to prostredníctvom dodatkových kariet.
V prípade straty, krádeže alebo poškodenia KRAJ karty je možné požiadať o vydanie duplikátu v ktorejkoľvek
predajni KRAJ alebo Terno. Hodnota bodov z pôvodnej KRAJ karty Vám bude v plnej výške prevedená na novú
KRAJ kartu.

KRAJ karta je platná v predajniach KRAJ a Terno.
Túto časť, prosím, uchovajte.
Tu oddeľte a odovzdajte pri pokladni.

Žiadosť o vydanie nákupnej KRAJ karty
Vyplňte formulár paličkovým písmom a nezabudnite ho podpísať na zadnej strane.

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Ulica:

Číslo:

Mesto/obec:

PSČ:

Krajina:

Dátum narodenia:

Telefónne číslo/mobil:

E-mail:

V prípade nevyplnenia kompletných údajov môže dôjsť k problémom pri využívaní nazbieraných bodov prostredníctvom zliav.
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KRAJ KARTA
S KRAJŠÍMI CENAMI

Kontakty:
V prípade zmien vo Vami poskytnutých osobných údajoch alebo v prípade zrušenia nákupnej karty sa, prosím,
obráťte na spoločnosť TERNO real estate, s. r. o. Informácie Vám radi poskytneme telefonicky na čísle: +421 2
59 30 73 13 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.krajpotravin.sk.
Prevádzkovateľ vernostného systému KRAJ karta:
TERNO real estate, s. r. o.
Sídlo: Bratská 3, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
korešpondenčná adresa: Mokráň Záhon 2, Bratislava 821 04
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 107153/B,
IČO: 50 020 188.
Upozornenie:
V prípade, že zákazník pri platení nákupnú kartu nepredloží, hodnotu bodov mu nemožno spätne načítať. Na takýto nezaevidovaný nákup na nákupnej
karte sa v tomto prípade nevzťahuje reklamácia. Hodnotu bodov získate z finančnej hodnoty tovaru (1 € = 1 bod), ktorý ste uhradili v hotovosti,
nákupnou poukážkou alebo platobnou kartou, pričom za nákupnú poukážku sa nepovažuje stravný lístok (Callio karta). Zo zbierania, ako i uplatňovania
bodov v rámci vernostného programu sú vylúčené tabakové výrobky, dojčenské prípravky, noviny a časopisy, vratné fľaše a obaly, dobíjanie kreditov
mobilných operátorov a platby za služby.
Držiteľom nákupnej karty KRAJ karta môže byť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Držiteľom KRAJ karty sa nemôže stať právnická (fyzická) osoba, pri
vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti.
V prípade, že si zákazník do konca kalendárneho roka neuplatní všetky body nazbierané počas príslušného kalendárneho roka, prevedú sa mu
automaticky 31. 12. do nasledujúceho kalendárneho roka.
Pri predložení KRAJ karty nie je overovaná totožnosť zákazníka, ktorý kartu predkladá s totožnosťou registrovaného držiteľa KRAJ karty. Spoločnosť
TERNO real estate, s. r. o., nezodpovedá za neoprávnené uplatnenie výhod KRAJ karty treťou osobou, rovnako ani za škody vzniknuté v dôsledku
zneužitia karty neoprávnenou osobou. Za vzniknuté škody zodpovedá výlučne zaregistrovaný držiteľ karty,

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri nákupoch v predajniach KRAJ.
Túto časť, prosím,
oss
uchovajte.
uchovajte
ov
va
Tu oddeľte a odovzdajte pri pokladni.

SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pred poskytnutím tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov som sa oboznámil/-a so Zásadami spracúvania osobných údajov spoločnosti TERNO real estate, s. r. o.,
so sídlom Bratská 3, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 50 020 188 (ďalej len TERNO estate, s. r. o.) prístupnými k nahliadnutiu na vyžiadanie v každej predajni
KRAJ alebo Terno a zároveň prístupnými na stránke www.krajpotravin.sk.
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti TERNO real estate, s. r. o., svojím vlastnoručným podpisom súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených na zadnej
strane tejto žiadosti, ako i údajov o mojich nákupných zvyklostiach, a to na nasledujúci účel (Vami odsúhlasený účel spracúvania osobných údajov, prosím, vyznačte krížikom):

Členstvo vo vernostnom programe KRAJ karta a s tým spojené zbieranie a využívanie vernostných bodov.
Zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie marketingových prieskumov, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou spoločnosťou TERNO real estate, s. r. o., a jej
obchodnými partnermi.
Ako dotknutá osoba som bol spoločnosťou TERNO real estate, s. r. o., riadne informovaný/-á, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním mojich
osobných údajov na ktorýkoľvek z vyššie uvedených účelov ich spracúvania, a to rovnakou formou, v akej bol môj súhlas so spracovaním osobných údajov udelený.
Tento súhlas udeľujem na obdobie svojej účasti vo vernostnom programe KRAJ karta. Tento súhlas automaticky stráca platnosť v prípade, ak KRAJ karta, na ktorú sa
vernostný program vzťahuje, nebola použitá dlhšie ako tri roky.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, aktuálne a úplné.
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