FERDA‘S Group,s.r.o. Masarykova 501, 344 01 Domažlice

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE FERDA‘S Group klubu
(platné od 1.4.2018)
I.
Úvod
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky členství ve FERDA‘S Group klubu (dále jen VOPFK) upravují obchodní vztahy mezi společností FERDA‘S
Group,s.r.o., (prodávající) a členy FERDA‘S Group klubu (člen) na základě podepsané Žádosti o vydání Klubové karty FERDA‘S Group, s.r.o.
(dále jen žádost)
2. Veškeré podmínky členství, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto VOPFK. Tím se vylučuje použití nákupních (členských)
podmínek člena FERDA‘S Group klubu (dále jen člena), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.
3. Veškeré nabídky prodávajícího členům jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně písemně neprohlásí za závazné. Prodávající je
oprávněn jednostranně měnit ustanovení těchto VOPFK. Změny je povinen neprodleně umístit na www.ferdasgroup.cz . Pro člena jsou změny
obchodních podmínek závazné okamžikem od jejich zveřejnění na www.ferdasgroup.cz.
4. Nesouhlasí-li člen se změnou VOPFK má právo okamžitě ukončit své členství ve FERDA‘S Group klubu a prodávající se zavazuje bezodkladně
vymazat všechny údaje o členovi ze své databáze v souladu s platnými právními předpisy.
5. Podpisem žádosti, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, člen uděluje souhlas, v souladu s platnými právními předpisy,
se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí těchto údajů je projevem svobodné vůle a je dobrovolné. Uživatel dále souhlasí s předáním osobních
údajů třetím subjektům za účelem nabídky produktů a služeb. Toto předání může probíhat i do zahraničí v rámci Evropské unie. Dále uživatel
uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 o některých službách informační společnosti. Toto obchodní sdělení
může být formou SMS, MMS, emailu nebo telefonicky. Souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze
zrušit zasláním emailu na email info@ferdasgroup.cz . Souhlasy lze rovněž zrušit písemnou formou adresovanou na sídlo společnosti uvedené
výše. Osobní údaje člena klubu budou vymazány v souladu s platnými právními předpisy. Zasílání obchodních sdělení bude zrušeno IHNED po
obdržení žádostí o zrušení.

II.

3.

Slevy, bonusy, výhody
Prodávající informuje člena o slevách, výhodách a bonusech přímo na pobočce prodávajícího, nebo prostřednictvím emailu, SMS, MMS ,
regionálního tisku, rádia a plošné inzerce
Každý člen má nárok, mimo prezentované slevy, bonusy a výhody, na minimální slevu 5% z ceníkových cen zboží prodávajícího bez DPH. Tato
sleva se nevztahuje na služby, palety a další činnosti prodávajícího, které nemají povahu zboží.
Slevy se nesčítají.

1.

Platební podmínky
Slevy, bonusy a výhody se vztahují výhradně na hotovostní platbu či platbu platební kartou na pobočce stavebnin prodávajícího.

1.
2.

III.

IV.
1.

Vztahy těmito VOPFK neřešené se odkazují na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, na
všeobecné obchodní podmínky a směrnice společnosti FERDA‘S Group, s.r.o.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné obchodní vztahy budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny
případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.
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