Generální zastoupení GERnétic pro ČR a SR:

Mgr. Ladislav Kavan – LK SERVIS

Základní ustanovení věrnostního programu Kosmetického studia GERnétic
Úplná pravidla společnosti Mgr. Ladislav Kavan - LK SERVIS, generálního zastoupení GERnétic pro ČR,
IČ: 40842002, DIČ: CZ6511081280, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6 (dále jen „pořadatel“)
pro spotřebitelskou soutěž: Věrnostní program Kosmetického studia GERnétic pod názvem „Výhody
za věrnost“. Věrnostní akce pro zákazníky probíhá od 1. března 2016 do odvolání.
Adresa kosmetického studia:
Kosmetické studio GERnétic, Slánská 381/10, Praha 6
Tel.: 235 325 659 nebo 602 501 191
E-mail: kosmeticke.studio@gernetic.cz
www.StudioGernetic.cz
Princip věrnostního programu
Účastníkem věrnostního programu se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je zákazníkem
Kosmetického studia GERnétic. V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas
zákonného zástupce. Za každé ošetření v Kosmetickém studiu GERnétic na adrese Slánská 381/10,
Praha 6 – Řepy v hodnotě min 1 000 Kč získá zákazník do věrnostní kartičky razítko racka. Při první,
druhé, čtvrté, šesté, osmé a desáté návštěvě s kosmetickým ošetřením v hodnotě min. 1 000 Kč získá
zákazník navíc výhodu.
Výhody:
Při 1. návštěvě – navíc konzultace s diagnostikou pleti 20 minut zdarma.
Při 2. návštěvě – navíc hydratační péče o ruce v hodnotě 200 Kč zdarma.
Při 4. návštěvě – navíc aplikace slupovací masky Peel Off v hodnotě 200 Kč zdarma.
Při 6. návštěvě – navíc ošetření nohou v hodnotě 200 Kč zdarma.
Při 8. návštěvě – navíc péče o oční okolí v hodnotě 480 Kč zdarma.
Při 10. návštěvě – přípravek GERnétic zdarma (na výběr: Glyco, Medul, Manno nebo Sels De Bain).
Nevyčerpání výhody nelze kompenzovat finančním či jiným plněním. Při ztrátě kartičky nelze vystavit
její duplikát. Zapojením do tohoto věrnostního programu ztrácí zákazník Kosmetického studia GERnétic
nárok na jiné individuální výhody a slevy.
Věrnostní kartičku pro sbírání razítek získá zákazník při první návštěvě Kosmetického studia GERnétic
u své kosmetičky. Do věrnostní kartičky doplní kosmetička jméno zákazníka a datum vystavení kartičky.
Věrnostní kartička s výhodami je platná 1 rok od data vystavení. Kartička je nepřenosná. Výhody
poskytne držiteli věrnostní kartičky kosmetička během objednaného kosmetického ošetření na adrese
Kosmetického studia GERnétic. Na ošetření je nutné předchozí telefonické objednání na telefonním
čísle: 235 325 659 nebo 602 501 191.
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Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoliv upravit či zrušit věrnostní program nebo jeho podmínky bez udání
důvodu, a to po celou dobu jeho trvání. Jakákoliv úprava bude platná dnem zveřejnění
na www.studiogernetic.cz. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Vymáhání
výhod, či účasti ve věrnostním programu právní cestou je vyloučené. Zapojením do věrnostního
programu dává zákazník souhlas s pravidly věrnostního programu.
V Praze dne 1. března 2016

Příloha: vyobrazení platné věrnostní kartičky
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