Pravidla marketingové akce
„Nalaď se do pohody se stylovou výbavou“
věrnostní program YESPASS
1.

Úvod
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce „Nalaď se do pohody se stylovou výbavou“
(dále jen „Akce“).

2.

Pořadatel a provozovatel Akce
Pořadatelem a provozovatelem Akce je společnost ROSA market s.r.o., se sídlem Jožky Silného 2683/14,
767 01 Kroměříž, IČ: 25506641, (dále jen „pořadatel“).

3.

Termín a místo konání Akce
3.1. Sbírat body na zákaznickou kartu YESPASS (dále jen „YESPASS karta“) a nakoupit partnerské zboží od
společnosti Sprint Trading (dále jen „zboží Sprint Trading“) za zvýhodněné EXTRA ceny bude možné
v termínu od 1. srpna do 30. září 2022 nebo do vyprodání zásob.
3.2. Akce probíhá na území České republiky ve vybraných maloobchodních prodejnách sítě Pramen CZ
označených soutěžním plakátem „Nalaď se do pohody se stylovou výbavou“.

4.

Princip Akce
4.1. Zákazník, který je členem zákaznického programu YESPASS a uskuteční nákup ve vybrané maloobchodní
prodejně sítě Pramen CZ, získá za každých, v době trvání Akce utracených, 250 Kč 10 bodů na svou
YESPASS kartu, kterou předloží při placení za nákup. Všeobecné obchodní podmínky zákaznického
programu YESPASS, podmínky pro získaní YESPASS karty, jako i podmínky pro získání samotných bodů
(dále jen „VOP“) jsou k dispozici na webových stránkách uvedeného zákaznického programu
www.yespass.cz.
4.2. Ve vybraných prodejnách Pramen CZ bude po dobu trvání Akce vystaven stojan s partnerským zbožím
Sprint Trading, které si zákazník může zakoupit za běžnou cenu nebo velmi výhodnou EXTRA cenu
v případě, že při platbě za zboží Sprint Trading bude mít na své YESPASS kartě dostatečný počet bodů
pro nákup zboží za EXTRA cenu dle bodu 5.6. těchto pravidel. Aktuální počet bodů na YESPASS kartě
zjistí zákazník postupem dle VOP.
4.3. Nakoupit zboží Sprint Trading za zvýhodněnou EXTRA cenu může zákazník opakovaně, a to vždy po
nasbíraní dostatečného počtu bodů, stanoveného pro nákup vybraného zboží Sprint Trading za EXTRA
cenu, na YESPASS kartu.

5.

Účast v Akci a podmínky Akce
5.1. Účastníkem Akce může být každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která splnila všechny podmínky pro účast v Akci stanové těmito pravidly (dále jen „Zákazník“
nebo „Účastník“).
5.2. Nakoupit zboží Sprint Trading za zvýhodněnou cenu může zákazník při splnění všech následujících
podmínek:
5.2.1. Uskuteční nákup ve vybrané prodejně maloobchodní sítě Pramen CZ označené plakátem „Nalaď
se do pohody se stylovou výbavou“.
5.2.2. Vlastní YESPASS kartu, kterou je možné získat ve vybraných prodejnách Pramen CZ po registraci,
nebo při registraci online na webové stránce www.yespass.cz.
5.2.3. Získá za každých, v době trvání Akce utracených 250 Kč 10 bodů, které mu budou automaticky
načteny na YESPASS kartu. Do hodnoty nákupu se nezapočítává cena zboží Sprint Trading. Do
hodnoty nákupu se dále nezapočítává cena tabákových výrobků a alkoholických nápojů.

5.2.4. YESPASS karta, na které je nasbíraný požadovaný počet bodů, následně opravňuje Účastníka
k nákupu partnerského zboží Sprint Trading, viditelně vystaveného ve stojanu označeném
grafikou Akce a umístěným v dané prodejně, za EXTRA zvýhodněnou cenu (konkrétně bod 5.6.).
5.3. YESPASS kartu může Účastník po dobu trvání Akce použít ve vybraných prodejnách Pramen CZ,
kompletní seznam těchto prodejen je k dispozici v prodejnách do Akce zapojených a označených
plakátem „Nalaď se do pohody se stylovou výbavou“ a na www.pramencz.cz.
5.4. Při platbě za nákup libovolného množství nakoupeného zboží Sprint Trading se zákazník prokáže
YESPASS kartou s nasbíranými body a získá tak na jeden vybraný kus zboží Sprint Trading okamžitou
zvýhodněnou EXTRA cenu, a to za předpokladu, že počet bodů nasbíraných na YESPASS kartě odpovídá
stanovenému počtu bodů pro nákup vybraného zboží Sprint Trading za EXTRA cenu.
5.5. Zákazník, který uskuteční nákup ve vybrané prodejně Pramen CZ označené plakátem „Nalaď se do
pohody se stylovou výbavou“ a na YESPASS kartě nemá k dispozici požadovaný počet bodů stanovený
pro nákup zboží Sprint Trading za EXTRA cenu, si může zakoupit zboží Sprint Trading, vystavené
v speciálním stojanu, za běžnou cenu.
5.6. V Akci Účastník nakupuje zboží Sprint Trading za běžnou cenu nebo po předložení YESPASS karty za
zvýhodněnou EXTRA cenu.

ZBOŽÍ Sprint Trading
Plastová láhev Nature+Me bílá
Plastová láhev Nature+Me hnědá
Termohrnek modrý
Termohrnek červený
Batoh Urban
Sportovní láhev na pití zelená
Sportovní láhev na pití černá

6.

BĚŽNÁ CENA
189 Kč
189 Kč
259 Kč
259 Kč
1 299 Kč
189 Kč
189 Kč

EXTRA CENA a
potřebný počet
bodů
99 Kč + 80 bodů
99 Kč + 80 bodů
199 Kč + 120 bodů
199 Kč + 120 bodů
699 Kč + 160 bodů
99 Kč + 80 bodů
99 Kč + 80 bodů

Ostatní ustanovení
6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně
změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových
stránkách www.pramencz.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná Pravidla, a v prodejnách do Akce
zapojených a označených plakátem „Nalaď se do pohody se stylovou výbavou“. Pořadatel si dále
vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této Akce.
6.2. Úplná pravidla Akce jsou po celou dobu trvání Akce k dispozici na webových stránkách
www.pramencz.cz a v prodejnách zapojených do Akce a označených plakátem „Nalaď se do pohody se
stylovou výbavou“. Zkrácená pravidla Akce budou uveřejněna v propagačních materiálech Akce.

V Kroměříži dne 24. 6. 2022

