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Všeobecné obchodní podmínky a pravidla užívání karty HOME RUN bonus club 

1. Vydavatelem HOME RUN bonus club karty je TJ OLYMPIA BLANSKO, se sídlem Mlýnská 22, 
67801 Blansko, IČO: 25319931. 

2. Držitelem karty jsou všichni členové TJ OLYMPIA BLANSKO, popř. další fyzické nebo právnické 
osoby, kterým vydavatel karty vydá na základě svého vlastního rozhodnutí. 

3. Jakékoli zneužití karty, její kopírování, padělání a šíření bez vědomí vydavatele je zakázáno. 
Jakékoli kopírování grafické úpravy celé karty nebo její části, včetně log a obrázků je chráněno 
autorskými právy vydavatele. 

4. Poskytoval slev a výhod nabízené vydavatelem je jakákoli provozovna poskytovatele prodávající 
zboží nebo služby, která uzavře s vydavatelem smlouvu o poskytování slev a výhod. 

5. Slevy a výhody nabízené v rámci této karty jsou uplatnitelné v provozovnách poskytovatelů 
těchto slev a výhod. Provozovny poskytovatelů jsou označeny samolepící etiketou, kterou 
vydavatel předá zdarma poskytovateli bezprostředně po podpisu smlouvy o poskytování slev  
a výhod. 

6. Seznam provozoven poskytovatelů je zveřejněn na internetových stránkách vydavatele 
(www.OlympiaBlansko.cz), případně také v dalších materiálech vydavatelem vydávaných. 

7. Vydavatel bude po dobu uzavřené smlouvy propagovat obchodní jméno poskytovatele na svých 
internetových stránkách, tiskových materiálech a v průběhu jím pořádaných veřejných akcích. 

8. Držitelem karty je povinen oznámit uplatnění slevy a výhody v provozovnách poskytovatelů  
u pokladny ještě před zahájením pokladní operace tak, aby pracovník poskytovatele byl na tuto 
skutečnost zavčas připraven. Pokud tak držitel neučiní, není poskytovatel požadovanou slevu  
na zboží nebo služby uznat. 

9. Při uplatnění slevy a výhody bude držiteli poskytovatel snížena cena pořizovaného zboží nebo 
služeb o slevu, kterou se poskytovatel zavázal uznat držiteli karty v rámci smlouvy o poskytování 
slev a výhod. 

10. Při ztrátě karty je držitel povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost vydavateli. Oznámení  
o ztrátě je nutno provést písemně na emailovou adresu zástupce vydavatele 
(JKrejcir@seznam.cz). Držiteli nevzniká při ztrátě karty nárok na její bezplatnou náhradu  
a vydavatel je oprávněn podmínit vydání nové karty úhradou správního poplatku na pokrytí 
nákladů spojených s vydáním nové karty. 

11.  Jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů, vydání a užívání karet jsou přijímány pouze písemně 
na emailové adrese uvedené v bodu 10. těchto všeobecných obchodních podmínek. 

12. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich vydání. 

V Blansku dne 1. 4. 2013 
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