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REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

REGISTRACE
Svým vlastnoručním podpisem na tomto formuláři prohlašuji, že jsem uvedl(a) pouze vlastní osobní údaje a vyjadřuji 
svůj souhlas s tím, aby společnost Investa Prag, a.s. jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů mé osobní údaje uvedené v tomto dotazníku, jakož i údaje získávané používáním 
klubové karty zaregistrované na mé jméno za účelem  zpracovávání těchto údajů do chráněného informačního 
systému. Souhlas uděluji na celou dobu platnosti mého členství v Klubu.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně  vůči správci kdykoliv odvolat, avšak tímto odvoláním současně 
končí mé členství v Klubu a výhody vyplívající z užívání karty. Správce mé osobní údaje zlikviduje a zároveň bez 
náhrady zruší kartu registrovanou na mé jméno. Podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se všemi informacemi 
uvedenými na tomto formuláři. 
Beru na vědomí, že uvádění osobních údajů jiné osoby bez jejího výslovného písemného souhlasu vyjádřeného 
vlastnoručním podpisem na tomto formuláři je nezákonné a trestné.

Prosíme Vás o správné vyplnění jména, příjmení, adresy, telefonu a emailové adresy. Tyto údaje nám pomohou 
efektivněji řešit problémy v případě ztráty, změny adresy nebo při reklamacích.

Na jednu klubovou kartu může být zaregistrována pouze jedna osoba. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

(NEVYPLŇUJTE - bude přiděleno po registraci)

Formulář prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

jméno:

příjmení:

Datum narození: den měsíc rok

3.5. Kartu nelze uplatnit při nákupu dárkových poukazů.
3.6. Kartu lze uplatnit ve všech prodejnách MANEOshops.
3.7. Výši dosažených bodů a výši poskytované slevy můžete sledovat na internetových stránkách www.maneoshops.cz/, pod 
registračním číslem vaší karty. (v provozu od října 2009)
3.8. V případě ztráty karty a vydání karty nové, podle ustanovení Čl.II, 2.4. je bodový stav původní karty převeden na nově 
vydanou kartu.
3.9. Vyřízení dotazů či reklamací má člen právo vyžadovat také ve kterékoliv prodejně MANEOshops. Z důvodů ochrany osobních 
údajů členů nemá personál prodejen možnost kvalifikovaně vyřídit dotaz či reklamaci na místě, je však povinen neprodleně
kontaktovat pověřenou osobu. O výsledku budete informováni na uvedený telefon nebo e-mail.
3.10. V případě dotazů či reklamací má člen k dispozici e-mailovou adresu: reklamace@maneoshops.cz nebo korespondenční 
adresu: Maneoshops, Palckého 31, 266 01 Beroun

Čl.IV
PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY DOSAVADNÍHO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
4.1. Držitelé 10% a 15% slevy původního věrnostního programu  mají nárok na stejnou úroveň slevy pouze po registraci do 
nového  Klubu MANEOshops.
4.2. Tato sleva bude poskytována po dobu 6 měsíců od vydání nové karty Klubu MANEOshops, dále platí pravidla podle 
ustanovení  Čl. I - III.
4.3. Držitelům 5% a 6% slevy nárok na poskytnutí slevy zaniká k 30.9.2009 bez dalších náhrad.

Čl. V
UKONČENÍ ČLENSTVÍ
5.1. Ke zrušení členství v Klubu dojde na základě písemné žádosti člena nebo po písemném odvolání souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. Karta musí být předložena spolu s písemným odvoláním a poté bude zničena.
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www.maneoshops.cz

Korespondenční adresa:

ulice

město/obec

číslo popisné

PSČ

E-mail:

mobilní telefon:

Datum registrace: den měsíc rok

Vyplněný formulář odevzdejte u pokladny obsluze v některé z našich prodejen. Po zpracování údajů Vám bude 
za slán email nebo sms zpráva o vystavení klubové karty s registračním číslem. Po přijetí zprávy si budete moci 
kartu vyzvednout v prodejně, kde jste odevzdali registrační formulář.

Podpis:

Možnost registrace na www.maneoshops.cz - od října 2009

PODMÍNKY ÚČASTI V KLUBU
Společnost Investa Prag, a.s., s účinností od 14. září 2009 vydává nový statut Klubu MANEOshops (dále jen „Klub“), který 
nahrazují všechna dosud platná pravidla.

Čl. I
PODMÍNKA ČLENSTVÍ
Členem Klubu MANEOshops (dále jen „člen“) je pouze držitel klubové karty MANEOshops (dále jen „karta“)

Čl. II
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
2.1. Platnost členství v Klubu a veškeré dále uváděné podmínky se vztahují pouze k prodejnám společnosti Investa Prag, a.s.
2.2. Členem se stává každý zákazník starší 15let, který řádně vyplní registrační formulář (dále jen „formulář“), odevzdá jej 
obsluhujícímu personálu kterékoliv prodejny MANEOshops. Vyplněním a podepsáním formuláře dává zákazník dobrovolný 
souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2.3. Členem se rozumí jedna osoba s jedním přiděleným registračním číslem karty. Na jednu kartu tedy může být 
zaregistrována pouze jedna osoba.
2.4. Při ztrátě karty je člen povinen tuto skutečnost nahlásit osobně či telefonicky ve kterékoliv prodejně MANEOshops nebo 
e-mailem na info@meneoshops s uvedením registračního čísla. Ztracená karta bude nahrazena novou s novým registračním 
číslem.
2.5. Společnost Investa Prag, a.s. si vyhrazuje právo na dílčí změny pravidel Klubu, popřípadě jeho náhradu či zrušení, o čemž 
by členové Klubu byli včas a řádně informováni

.
Čl. III
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV
3.1. Člen získává po předložení karty plošnou slevu na každý uskutečněný nákup v souladu s dosaženými procenty. Bez 
předložení karty NELZE slevu poskytnout.
3.2. Slevu z klubové karty nelze kombinovat s ostatními slevami a nevztahuje se na boty CROSC.
3.3 Člen automaticky získává výhody plynoucí z členství v Klubu pouze při dodržení níže uvedených podmínek.
       3.2.1.Za každou 1 Kč zaplacenou za trvale uskutečněný nákup v prodejnách MANEOshops
získává člen klubu 1bod.
        3.2.2. Členovi se započítávají body za každý trvale uskutečněný nákup ve sledovaném období 12 měsíců.
         3.3.3. První sledované období začíná běžet dnem registrace karty v systému společnosti Investa Prag, a.s. Každé 
následující období plynule navazuje na období předchozí.
3.4. Při dosažení stanovené výše bodů na konci období má člen následující období (12 měsíců) nárok čerpat tyto slevy. Pokud 
v období, ve kterém je uplatňována sleva, nebude nasbírán příslušný počet bodů, člen Klubu automaticky spadá do nižší 
slevové kategorie.

                 

VÝŠE BODŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ SLEVA PRO NÁSLEDUJÍCÍ SLEDOVANÉ OBDOBÍ

40 000 a více

30 000-39 999

20 000-29 999

15 000-19 999

10 000-14 999

5 000-9 999

15%

12%
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5%
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