PROGRAM LOJALITY H H H

PRE GASTRONOMICKÝCH ZÁKAZNÍKOV

McCain
Horeca Club
BUDÚCNOSŤ
PRE GASTRONÓMIU

Pravidlá programu
McCain HORECA CLUB
McCain
lojality
program

1. Program organizuje firma McCain pre odberateľov v gastronomickej oblasti.
2. Účastníci zbierajú body a vystrihujú kódy z kartónových obalov výrobkov McCain,
ktoré sú v programe (akciové výrobky).
3. Každý účastník bude zaregistrovaný a dostane kartu McCain HORECA CLUB
spolu s individuálnym číslom účastníka.

McCain Program lojality pôsobí na Slovensku už
niekoľko rokov. Doterajšia bilancia programu znie:
niekoľko stoviek účastníkov a pravidelné nové
prihlášky každý mesiac. V tomto čase sme
rozdali niekoľko stoviek hodnotných cien.
Členstvo v McCain Programe lojality je dvojnásobne výhodné. Predovšetkým zvyšuje úroveň
reštauračných zariadení, ktoré môžu hosťom
ponúknuť výrobky McCain najvyššej kvality, ale
navyše vynikajúce ceny sú odmenou za Vašu
lojalitu. Veríme, že systematická spolupráca
prinesie viditeľné efekty všetkým účastníkom
nášho programu. Zoznámte sa s novou formou
programu lojality. McCain otvoril McCain HORECA CLUB s členskou kartou pre Vás a novou
aktuálnou ponukou v novom katalógu
McCain HORECA CLUB.
Na zistenie Vášho bodového konta môžete použiť aj internet. Na stránke www.horecaclub.sk
nájdete všetky potrebné informácie.

Platnosť katalógu od marca 2018

Ako sa zapojiť do programu?
Vyplňte kupón – prihlášku, ktorá je pripojená ku katalógu a pošlite ju doporučeným listom na adresu:
Black Tea, s r. o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
K prihláške môžete ihneď pripojiť ľubovoľné množstvo kódov. Potom ich treba systematicky posielať,
najlepšie doporučenou poštou, vždy s uvedením čísla karty McCain HORECA CLUB alebo svojich
údajov (názov firmy, meno a priezvisko, presná adresa, poštová adresa, forma kontaktu – telefón,
mobil, fax, e-mail).

Ako si objednať cenu?
Ak ste nazbierali potrebné množstvo bodov, vyplňte objednávkový formulár a pošlite ho, najlepšie
doporučenou poštou, na adresu: Black Tea, s r. o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Do 2 mesiacov od doručenia objednávky Vám cenu dodáme prostredníctvom kuriérskej firmy.
Objednať si môžete ľubovoľné množstvo cien. Jedinou podmienkou je nazbierať potrebné
množstvo bodov.

Výrobky McCain
pre členov HORECA CLUB
KAŽDODENNÍ POMOCNÍCI
- CELOROČNE ROVNAKÁ KVALITA
McCain 3/8 / Hranolky 9x9mm
McCain Julienne 6/6 / Hranolky 6x6mm
McCain Crinkle 9/9 / Vlnkované hranolky 9x9
McCain Steak Frites / Steakové hranolky 10x18mm
McCain Dollar Chips / Zemiakové plátky
McCain Wedges American Style / Americké zemiaky
McCain Bramborák 50g / Zemiakové placky s cesnakom 8 bodov
McCain KartoffelPuffer / Zemiakové placky 8 bodov
McCain Pom Noisettes / Guľaté krokety 8 bodov
McCain Pom Croquettes / Valčekové krokety 8 bodov
McCain Small Parisiennes / Malé zemiaky 15-25mm- chladené zemiaky
McCain Parisiennes / Malé zemiaky 20-30mm- chladené zemiaky
McCain Potatoes Skin Off / Ošúpané zemiaky (30-40mm) - chladené zemiaky
McCain Potato Halves / Polené zemiaky- chladené zemiaky
McCain Potato Cubes / zemiakové kocky- chladené zemiaky
McCain Potato Slices / Zemiakové plátky- chladené zemiaky
McCain Potato wedges / Zemiakové mesiačiky bez šupky- chladené zemiaky
McCain Wedges skin off / Lúpané mesiačiky
McCain Rosti Rounds 34g / Guľaté rosti s kari korením
McCain Rosti 3-Kant 50g / Rosti trojuholníčky s muškátovým orieškom
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INŠPIRÁCIE PRE VÝNIMOČNÉ MENU
McCain Crispers / Chrumavé zemiakové plátky NOVINKA!
McCain Fry and Dip / Hranolky rúrky
McCain Fry and Dip skin on / Hranolky rúrky so šupkou NOVINKA!
McCain TradiStyle / Hranolky ako doma krájané 11x11 mm
McCain Country Fries skin on / Hranolky so šupkou 11x11mm NOVINKA!
McCain BistroStyle / Hrubé hranolky 14x14mm, jemne solené
McCain Crinkle Wedges Am.Style / Vlnkované americké zemiaky
McCain Wedgehouse / Mesiačikové hranolky
McCain Pom Duchesses / Zemiakové pusinky
McCain Pom Pommes / Zemiakové šišky
McCain Smiles / Zemiakové úsmevy
McCain Maxi chips / Zemiakové čipsy
McCain Spicy XL Frites / Vlnkované korenené Steakové hranolky
McCain BBQ American Crinkle Wedges / Grilovačky
McCain Spicy Wedges / Pikantné americké zemiaky
McCain Potato Country Wedges / Americké zemiaky s cesnakom
McCain Country Cubes / Zemiakové kocky ochutené
McCain Parisiennes Skin On / Malé zemiačiky so šupkou - chladené zemiaky
McCain Half Parisiennes / Polené parížske zemiaky so šupkou- chladené zemiaky
McCain Sweet potatoe fries / Hranolky zo sladkých zemiakov NOVINKA!
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ZELENINOVÉ CHUŤOVKY
McCain Classic Beer Battered Onion Rings / Cibuľ.krúžky v pivnom cestíčku
McCain Onion Rings (Preformed) / Cibuľ.krúžky z pokrájanej cibule
McCain Pepper Rings / Paprikové krúžky zo zelenej, červenej a žltej papriky
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ORIGINÁLNE PEČENÉ OBLÁTKY VAFLE
NA RÔZNE MOŽNOSTI POUŽITI
McCain Mini Brusselles Waffles / Mini bruselské vafle
McCain Brusselles Wafles / Klasické bruselské vafle 80g
McCain Liege Sugar Wafles 90g / Sladké vafle 90g
McCain Mini Wafle Sweet Time 15g / Mini sladké vafle 15g NOVINKA!
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McCain Express 3/8 / Hranolky Express 9x9mm
McCain Express Julienne 6/6 / Hranolky Express 6x6mm
McCain Express Crinkle / Vlnkované hranolky Express
McCain Stay Crisp 3/8 / Hranolky Stále chrumkavé 9x9 mm
McCain Stay Crisp Julienne 6/6 / Hranolky Stále chrumkavé 6x6 mm
McCain Stay Crisp 3/8 Skin On / Hranolky stále chrumkavé 9x9 mm so šupkou NOVINKA!
McCain Stay Crisp Julienne 6/6 Skin on / Hranolky stále chrumkavé 6x6 mm so šupkou NOVINKA!
McCain Baking potatoes / Celé veľké zemiaky so šupkou- chladené zemiaky
McCain XL Baking potatoes / Celé veľké zemiaky so šupkou XL- chladené zemiaky
McCain Ready Mash 2kg / Zemiaková kaša 2kg- chladené zemiaky
McCain Country wedges rosemary / Zemiakové mesiačiky 1/6 so šupkou a rozmarínom - chladené zemiaky
McCain Slices Bacon Onion / Plátky zemiakov s cibuľou a slaninou- chladené zemiaky
McCain Gratin Dauphinois / Pečené plátky zemiakov so smotanou- chladené zemiaky
McCain Slices seasoned / Plátky zemiakov okorenené- chladené zemiaky
McCain Wedges Skin on seasoned / Zemiakové mesiačiky so šupkou, okorenené - chladené zemiaky
McCain Potato Roty Easy / Opekané zemiaky
McCain Mashed Potato / Zemiaková kaša
McCain I Cubettoni / Nepravidelné zemiakové kocky
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SYROVÉ CHUŤOVKY
McCain Beer Batt. Mozzarella Cheese Sticks / Syrové tyčinky mozarella v piv.cestíčku
McCain Breaded Mozzarella Cheese Sticks / Syrové tyčinky mozarella v strúhanke
McCain Cheddar Cheese Jalapeno Peppers / Papričky plnené syrom chedar
McCain Cream Cheese Jalapeno Peppers / Papričky plnené smotan.syrom
McCain Chili Pepper & Cheese Nuggets / Syrové nugetky s chili paprikou
McCain Pesto-Mozzarella Melters / Taštičky plnené pestom a mozzarelou
McCain McCain Red Hot chilli peppers / Červené papričky plnené smotan.syrom
McCain Camembert bites/Kúsky syra camembert
McCain Cheese Balls 15g / Vegetariánske syrové guličky v jemnom chrumkovam
obale zo strúhanky
McCain Tomato-Mozza Melters 18g / Guličky z paradajkového rizota plnené syrom mozzarella
McCain Cheese Pillows Cream Cheese & Herbs 20g / Vegetariánske taštičky
z krémoveho syra s bylinkami v chrumkavom cestíčku
McCain Cheese Pillows Original 20g / Vegetariánske taštičky zo syra Gouda
v chrumkavom cestíčku
McCain Cheese Pillows Tomato Mozzarella 20g / Vegetariánske taštičky plnené
mozzarelou a paradajkami v chrumkavom cestíčku
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MÄSOVÉ CHUŤOVKY
McCain Spicy Chicken Wings / Pikantné kuracie krídielka
McCain Spicy BBQ Wings / Kuracie krídelká s príchuťou barbeque
McCain Crispy chicken wings / Chrumkavé kuracie krídelká
McCain Chicken fingers / Kuracie prsty z file
McCain Breaded Chicken drips / Kuracie kúsky z mletého mäsa v strúhanke
McCain Chicken Kicks Sweet Chili / Chrumkavé guličky z kuracieho filé plnené sladkou čili omáčkou
McCain Amsterdam Meat Balls / Guličky s náplňou z hovädzieho mäsa obaľované v strúhanke
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INGREDIENCIE
McCain Freshmex Guacamole / Avokádové pyré s prídavkom korenín
NOVINKA NA VYŽIADANIE!
McCain Vegetable Burger / Vegetariánsky burger zo zeleniny a zemiakov
v chrumkavom obale NOVINKA!
McCain Potato waffle / Zemiakové vafle NOVINKA NA VYŽIADANIE!
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Zoznam McCain HORECA CLUB

2
3

1

Súprava príborov 30 dielna 420 bodov

Súprava príborov 72 dielna 4 500 bodov

4

Slovnaft karta 30 EUR 615 bodov

6
5

Kuchynský robot BOSCH 2 300 bodov

Ručný šľahač 1 100 bodov

7

Externý Harddisc 1 640 bodov

9

Sada profesionálnych nožov 4 ks WÜSTHOF CLASSIC 4 150 bodov

Mikrovlnná rúra 1 640 bodov

8

USB kľúč 600 bodov

10

Elektrická fritéza FE07 3 000 bodov

13

12
11

Naberačka na hranolky 240 bodov
Elektrická fritéza FE 77 5 760 bodov

Udržovač BAR hranolkov INFRA 3 720 bodov

16
15

Zástera 96 bodov

Šiltovka COMFORT 60 bodov
14

Tričko POLO HEAVY 144 bodov

18
17

VOUCHER McCain 30 EUR 580 bodov

Rondon 265 bodov
19

VOUCHER McCain 80 EUR 1 560 bodov

20

VOUCHER McCain 150 EUR 2 760 bodov

Zoznam McCain HORECA CLUB

21

22

NAY poukaz v hodnote 20 EUR 420 bodov

NAY poukaz v hodnote 50 EUR 915 bodov

23

NAY poukaz v hodnote 100 EUR 1 820 bodov

25

24

TESCO poukaz v hodnote 10 EUR 205 bodov

OMV poukaz v hodnote 10 EUR 205 bodov

27

26

Košík na hranolky vysoký 300 bodov

28

Papier na hranolky 800 bodov

Košík na hranolky okrúhly 205 bodov

29

Stojan na hranolky - výška 16 cm 205 bodov

30

GOPRO 5 6 300 bodov

Podrobný opis cien McCain HORECA CLUB
1

Súprava príborov 30 dielna

Súprava príborov 30 dielna obsahuje: 6 x lyžica stolová, 6 x vidlička stolová, 6 x nôž stolový,
6 x lyžička na kávu, 6 x vidlička na múčnik.

2

Súprava príborov 72 dielna

Súprava príborov 72 dielna obsahuje: 12 x lyžica stolová, 12 x vidlička stolová, 12 x nôž stolový,
12 x lyžička na kávu, 12 x vidlička na múčnik, 1 x naberačka na polievku, 1 x predkladacia vidlička,
1 x lyžička na omáčku, 1 x lopatka na tortu, 1 x vidlička na nárez, 1 x vidlička na šalát, 1 x lyžica na šalát,
1 x kliešte na cukor, 1 x lyžička na cukor, 1 x lyžička na smotanu, 2 x predkladacia lyžica.

3

Slovnaft karta 30 EUR

Karta je určená nielen na nákup motorových palív, ale aj ostatného sortimentu tovaru a služieb
v značkovej sieti čerpacích staníc SLOVNAFT.

4

Kuchynský robot BOSCH

Kuchynský robot Bosch - 600 W -Veľká nerezová misa s objemom 3,9 l ponúka dostatok miesta na pohodlné
vymiešanie až 2 kg cesta.

5

Ručný šľahač

Vyšší príkon automatická rotačná nádoba šľahacie metly a háky je možné umývať v umývačke riadu
Technické parametre: príkon: 450 W 5 rýchlostí + turbo; Obsah balenia: automatická rotačná
nádoba 2,5 l 2 kovové šľahacie metly 2 háky na miesenie cesta špachtľa.

6

Mikrovlnná rúra

Mikrovlnná rúra - Mikrovlnný výkon 700 W; Objem rúry 17 l; Priemer otočného taniera 24.5 cm

7

Externý Harddisc

Externý disk SAMSUNG M3 Portable 2,5“ 1 TB USB3.0

8

USB kľúč

Usb flash disk KINGSTON USB 3.0 DataTraveler SE9 G2 64 GB kovový

9

Sada profesionálnych nožov 4 ks WÜSTHOF CLASSIC

Sada nožov pozostáva z D4522/23 - nôž nárezový s dĺžkou čepele 23 cm; D4582/20 - nôž kuchársky
s dĺžkou čepele 20 cm; D4066/10 - nôž špikovací s dĺžkou čepele 10 cm a D4460/23 - ocieľka na brúsenie
nôžov s dĺžkou 23 cm; nože celokované

10

Elektrická fritéza FE07

Rozmer: 218 x 295 x 375; napätie: 230 V; príkon elektro: 3,2 Kw; objem oleja: 8 l

11

Elektrická fritéza FE 77

Rozmer: 450 x 295 x 375; napätie: 230 V; príkon elektro: 2 x 3,2 Kw; objem oleja: 2 x 8 l

12

Udržovač BAR hranolkov INFRA

Rozmer: 330 x 560 x 380; napätie: 230 V; príkon elektro: 0,5 kW
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Naberačka na hranolky

30

Tričko POLO HEAVY

Farba: čierna s logom McCain; veľkosť: S, M, L, XL

Šiltovka COMFORT

Farba: červená s logom McCain

Zástera

Farba: červená s logom McCain

Rondon

Biela, červená, čierna

VOUCHER McCain 30 EUR

Výrobky od McCain podľa vlastného výberu v hodnote 30 EUR

VOUCHER McCain 80 EUR

Výrobky od McCain podľa vlastného výberu v hodnote 80 EUR

VOUCHER McCain 150 EUR

Výrobky od McCain podľa vlastného výberu v hodnote 150 EUR

NAY poukaz v hodnote 20 EUR
NAY poukaz v hodnote 50 EUR
NAY poukaz v hodnote 150 EUR
TESCO poukaz v hodnote 10 EUR
OMW poukaz v hodnote 10 EUR
Košík na hranolky vysoký

Z nerezu, vhodné do umývačky riadu, rozmery: 10 x 9 x 9 c

Košík na hranolky okrúhly

Z nerezu, vhodné do umývačky riadu, priemer: 9 cm, výška: 8 cm

Papier na hranolky

Balenie 500 ks

Stojan na hranolky - výška 16 cm

Z nerezu, vhodné do umývačky riadu, pr. 13 cm

GOPRO 5

HERO5 Black je doposiaľ najvýkonnejšia GoPro s jednoduchým ovládaním. Toto je dosiahnuté vďaka 4K
videu, ovládaniu jedným tlačidlom alebo hlasom, dotykovým displejom a vodotesnou konštrukciou. Plynulá
stabilizácia obrazu, kryštálovo čistý zvuk a zachytávanie profesionálnych fotografií sa kombinuje s GPS

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA

Individuálne číslo účastníka programu:

Individuálne číslo účastníka programu:

alebo Názov firmy / meno a priezvisko:

alebo Názov firmy / meno a priezvisko:

Adresa pre korešpondenciu:

Adresa pre korešpondenciu:

Kontakt:
Telefón:			

Mobil:

Kontakt:
Telefón:			

Mobil:

Fax:			

E-mail:

Fax:			

E-mail:

Objednávam ceny:

Objednávam ceny:

do výbavy môjho podniku ako osoba zaoberajúca sa podnikateľskou

do výbavy môjho podniku ako osoba zaoberajúca sa podnikateľskou

činnosťou pre vlastnú potrebu nespojenú s podnikateľskou činnosťou

činnosťou pre vlastnú potrebu nespojenú s podnikateľskou činnosťou

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA

Individuálne číslo účastníka programu:

Individuálne číslo účastníka programu:

alebo Názov firmy / meno a priezvisko:

alebo Názov firmy / meno a priezvisko:

Adresa pre korešpondenciu:

Adresa pre korešpondenciu:

Kontakt:
Telefón:			

Mobil:

Kontakt:
Telefón:			

Mobil:

Fax:			

E-mail:

Fax:			

E-mail:

Objednávam ceny:

Objednávam ceny:

do výbavy môjho podniku ako osoba zaoberajúca sa podnikateľskou

do výbavy môjho podniku ako osoba zaoberajúca sa podnikateľskou

činnosťou pre vlastnú potrebu nespojenú s podnikateľskou činnosťou

činnosťou pre vlastnú potrebu nespojenú s podnikateľskou činnosťou

Podpis:

Dátum:

!

Dátum:

Podpis:

Prihláška do programu McCain HORECA CLUB
Prihlasujem sa do programu McCain HORECA CLUB a súhlasím s podmienkami účasti uvedenými v pravidlách.
Prehlasujem, že sa do programu zapájam ako osoba:
zaoberajúca sa podnikateľskou činnosťou v oblasti gastronómie
zamestnaná v gastronomickom sektore
Meno a priezvisko:
Názov firmy:
(firemná pečiatka)

Adresa pre korešpondenciu:
Mobil:			

Fax:			

E-mail:

Pravidlá vernostného programu McCain HORECA CLUB
§ 1 Slovník použitých pojmov
Program – vernostný program, promočná akcia opísaná v týchto
pravidlách.
Koordinátor – firma zaoberajúca sa spracovaním prihlášok účastníkov.
Promočné – akciové výrobky – vybrané výrobky McCain opísané
v kap. 4, bod 6, prémiované bodmi v rámci programu.
Katalóg – vytlačená ponuka tovarov a služieb ponúkaných
organizá-torom pre účastníkov v rámci programu. Katalóg obsahuje
prepočet, podľa ktorého účastník zhromažďuje body a premieňa ich
na tovar. Katalóg je súčasťou poriadku.
Body – číselne vyjadrené meracie jednotky, ktorým zodpovedá tovar
z katalógu.
Prémiové body – dodatočné body priznávané organizátorom podľa
ním určených kritérií.
Prihláška – formulár, v ktorom účastník uvedie svoje osobné údaje pri
pristúpení do programu.
Bodové konto – konto účastníka v počítačovom systéme organizátora,
na ktorom sa zhromažďujú body účastníka.
§ 2 Všeobecné ustanovenia
1. Vernostný program McCain HORECA CLUB organizuje firma
		 McCain na území Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť predaj
		 výrobkov McCain gastronomickým odberateľom. Program
		 nesleduje iné zárobkové účely.
2. Tento poriadok určuje podmienky účasti v programe určenom
		 pre gastronomických odberateľov McCain. Poriadok spolu
		 s katalógom obsahuje všetky podmienky účasti v programe,
		 ktoré účastník akceptuje vlastnoručným podpisom na prihláške.

3. Organizátor prehlasuje, že vernostný program je financovaný
		 z jeho vlastných prostriedkov.
4. Vyhodnotenie programu sa uskutočňuje na základe čiarových
		 kódov vystrihnutých z kartónov promočných – akciových 		
		 výrobkov uvedených v § 3, bod 2 a pripojených k prihláške
		 nachádzajúcej sa v katalógu, alebo zaslaných samostatne.
5. Obsah týchto podmienok bude všetkým záujemcom sprístupnený
		 v sídle koordinátora – Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava 831 03
		 a rovnako prístupný aj na internetovej adrese www.horecaclub.sk
§ 3 Organizátor a účastníci vernostného programu
1. Organizátorom programu je McCain prostredníctvom spoločnosti
		 Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava 831 03 (ďalej len organizátor).
2. Program je určený pre fyzické a právnické osoby a organizačné
		 jednotky, ktoré nemajú právnu subjektivitu a ktoré vedú stále,
		 prípadne sezónne gastronomické zariadenia.
3. Pod pojmom gastronomické zariadenia chápeme bary, reštaurácie,
		 bufety, stánky a iné podobné miesta, ktoré se zaoberajú stálou
		 alebo sezónnou činnosťou a ponúkajú konzumentom jedlá
		 a nápoje požívané na mieste, prípadne vynášané a v ktorých
		 ponuke sa nachádzajú hranolky alebo iné zemiakové jedlá
		 tvoriace hlavné jedlo alebo prílohy.
§ 4 Zásady činnosti programu
1. Vernostný program nie je časovo obmedzený. Organizátor si
		 vyhradzuje právo program kedykoľvek ukončiť alebo upraviť
		 tieto pravidlá.
2. V prípade ukončenia programu sa všetky body nazbierané účastníkmi
		 môžu vymeniť za ceny počas 3 mesiacov odo dňa ukončenia programu.

3. Zapojenie do programu spočíva v odoslaní vyplnenej a vlastnoručne
		 podpísanej prihlášky na adresu koordinátora programu:
		 Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava 831 03. K prihláške možno
		 pripojiť aj čiarové kódy z obalov akciových výrobkov.
4. Po prihlásení do programu bude účastník zaregistrovaný a bude mu
pridelené individuálne bodové konto s jeho vlastným identifikačným
		 číslom. O individuálnom identifikačnom čísle bude účastník
		 informovaný zaslaním členskej karty od koordinátora programu.
5. Účastník, ktorý nazhromaždí body, môže získať tovar uvedený
		 v katalógu podľa počtu bodov uvedených v tomto katalógu.
6. Účastník zbiera body nákupom výrobkov McCain, viď Akciové –
		 promočné výrobky.
7. Body sa registrujú na účte po poslaní čiarových kódov vystrihnutých
		 z kartónov akciových výrobkov u koordinátora programu.
		 Body sa zapisujú na konto účastníka za každý poslaný kód
		 v súlade s prepočtom uvedeným v bode 6 tohto paragrafu.
8. Čiarové kódy posielajú účastníci systematicky počas celého
		 trvania programu.
9. Organizátor si vyhradzuje právo na zavádzanie trvalých, prípadne
		 dočasných zmien v bodových prepočtoch za čiarové kódy uvedené
		 v bode 6 tohto paragrafu.
10. Účastník môže získať od organizátora prémiové body.
		 O princípoch priznávania prémiových bodov bude účastník
		 informovaný s časovým predstihom spôsobom, ktorý si zvolí
		 organizátor (list, e-mail, telefón).
11. Prémiové body sa môžu pridávať k bodovému kontu v rámci
		 jednorazových promočných akcií. Priznávanie prémiových bodov
		 závisí od organizátora a pre účastníkov z tohto dôvodu nevyplývajú
		 nijaké nároky.
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Kontakt: Telefón:			

Adresa, na ktorú treba poslať prihlášku:

Black Tea, s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
Po zaslaní vyplnenej prihlášky a zaregistrovaní v programe McCain HORECA CLUB dostanete do 1 mesiaca kartu McCain HORECA CLUB s Vašim individuálnym
identifikačným číslom, ktoré bude zároveň aj identifikačným číslom Vášho bodového konta.
Ako najlepšie zhromažďovať body?
1. Kódy je najlepšie posielať postupne v doporučených zásielkach.
2. Pri každej zásielke je nutné uviesť Vaše identifikačné číslo (číslo Vašej karty McCain HORECA CLUB) a ďalšie Vaše údaje (názov firmy, meno a priezvisko, 		
presná adresa, kontaktné čísla).
3. Nezabudnite poznačiť aj kontrolný počet zasielaných čiarových kódov (slúži na kontrolu pri spracovaní a registrácii zaslaných kódov).
4. Aktuálny stav Vášho bodového konta môžete zistiť na telefónnom čísle 0911 576 676 alebo na e-mailovej adrese erika@blacktea.sk
Súhlasím s používaním mojich hore uvedených osobných údajov firmou McCain Poland Sp. Z o.o, so sídlom Chociwel, Chociwel 25, 57-100 Strzelin na ďalšie
reklamné aktivity. Uvedenie osobných údajov a vyjadrenie súhlasu na ich spracovanie je dobrovoľné. Zároveň si vyhradzujem právo nazrieť do svojich údajov,
opravovať ich, prípadne pri ukončení členstva v programe požiadať o ich vymazanie.
Dátum a podpis:
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12. Po prvej registrácii si každé ďalšie dopísanie bodov na účet
		 účastníka vyžaduje uvedenie individuálneho čísla účastníka,
		 prípadne opätovného predstavenia osobných údajov, ktoré
		 jednoznačne identifikujú účastníka.
13. Každý účastník má právo získať toľko cien, koľko bodov sa mu
		 podarí zhromaždiť.
14. Prihlášky a čiarové kódy sa musia posielať v zalepených
		 obálkach. Obálky a prihlášky sú nevratné.
15. Každý účastník môže zistiť množstvo zhromaždených bodov
		 priebežne na základe kontaktu s koordinátorom programu
		 na telefónnom čísle 0911 576 676 alebo na e-mailovej adrese
		erika@blacktea.sk
§ 5 Realizácia bodov
1. Účastník alebo osoba ním splnomocnená realizuje oprávnenia
		 vyplývajúce zo zhromaždených bodov na účte – tzn. nadobúda
tovar uvedený v katalógu.
2. Každý účastník si môže vybrať jednu alebo niekoľko z uvedených
cien, ktorých hodnota vyplýva z množstva zhromaždených bodov
		 na bodovom konte účastníka. Minimálna hodnota objednávaných
		 cien na jednej objednávke nesmie byť menšia ako 300 bodov.
3. Účastník predkladá objednávku na vybraný tovar koordinátorovi
		 prostredníctvom vyplneného tlačiva, ktoré sa nachádza 		
		 v katalógu alebo je možné si ho stiahnuť z webovej stránky.
4. Stav bodového konta sa zmenšuje o bodovú hodnotu
		 objednaného tovaru.
5. Objednaný tovar dostane účastník poštou na náklady organizátora
		 najneskôr do 2 mesiacov od dátumu prijatia objednávky. Za deň
		 odovzdania ceny účastníkovi sa považuje deň podania zásielky
		 s cenou na uvedenú adresu organizátorom promócie alebo
		 osobou splnomocnenou.

6. Body nemôžu byť vymenené za peniaze.
7. Organizátor si vyhradzuje právo na náhradu výrobku uvedeného
		 v katalógu iným podobným výrobkom rovnakej alebo vyššej
		 kvality, pripadne vyššej hodnoty.
§ 6 Komunikácia s účastníkmi
1. Komunikácia s účastníkmi sa uskutočňuje spôsobom zvoleným
		 organizátorom a obsahuje tieto formy: e-mail, sms, fax alebo list,
		 pripadne doporučený list.
2. Frekvencia komunikácie bude prispôsobená rýchlosti rozvoja
		 programu a stanoveným cieľom.
§ 7 Zodpovednosť organizátora a účastníkov
1. Zodpovednosť organizátora je obmedzená na úroveň hodnoty
		 tovaru uvedeného v katalógu. Organizátor nenesie zodpovednosť
		 z dôvodu záruky alebo ručenia za tovar uvedený v katalógu. Všetky
technické výrobky budú mať záruku uznávanú v sieti opravovní.
2. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek poplatky a dane,
		 ktoré môžu vyplývať pre príjemcu v súvislosti so získaním ceny.
3. Účastníci sú povinní pri získaní cien vernostného programu riadiť sa
		 podľa platného znenia Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
		 § 8, odst. 1 písmeno i), j).
4. Organizátor zašle účastníkom spolu s vybratým tovarom aj
		 oznámenie o výške ceny podľa platného znenia Zákona
		 č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, § 8, odst. 10.
5. Organizátor nenesie zodpovednosť za doručenie a termínové
		 doručenie listov poslaných účastníkmi programu poštou.
§ 8 Reklamačný postup
1. V pripade nedodržania povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel,
		 prípadne nesprávneho postupu zo strany organizátora, má účastník
		 právo na reklamáciu. Reklamácia musí byť urobená písomne a musí

		 obsahovať tieto informácie: identifikačné číslo, meno a priezvisko
		 (názov) a adresu účastníka, ktorý reklamuje,predmet reklamácie
		 s uvedením príčin jej predloženia, dátum a podpis účastníka.
2. Reklamáciu možno predložiť do 1 mesiaca odo dňa zistenia
		 reklamačnej udalosti.
3. Organizátor je povinný prejednať reklamáciu do 1 mesiaca
		 odo dňa jej predloženia.
4. Za dátum predloženia reklamácie sa považuje dátum poštovej
		 pečiatky potvrdzujúcej deň podania doporučeného listu.
5. Organizátor poskytne odpoveď na reklamáciu účastníka
		 v písomnej forme.
§ 9 Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v týchto pravidlách,
		 zastavenie alebo ukončenie programu v každom čase bez
		 uvedenia príčiny.
2. O všetkých zmenách podmienok a zásad programu budú
		 účastníci informovaní s primeraným časovým predstihom spôsobom
		 zvoleným organizátorom.
3. Účastník je poviný informovať o každej zmene korešpondenčnej
		 adresy písomnou alebo ústnou formou organizátora alebo
		 koordinátora programu do 14 dní.
4. Organizátor môže vylúčiť účastníka z účasti v programe v prípade
		 porušenia ustanovenia týchto pravidiel. Nevyužité body do dňa
		 vylúčenia z programu budú anulované.
5. Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto pravidlách, rozhodujú
		 predpisy Občianskeho zákonníka.

McCain HORECA CLUB

OBJEDNÁVKA

Vyberám cenu (ceny):

McCain HORECA CLUB

OBJEDNÁVKA

Vyberám cenu (ceny):

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

počet

bod

Napíšte názov ceny (cien), množstvo bodov a rozmer pre cenu č. 38,41 označením
príslušného okienka.

Napíšte názov ceny (cien), množstvo bodov a rozmer pre cenu č. 38,41 označením
príslušného okienka.
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Každý účastník môže získať neobmedzené množstvo cien pod podmienkou, že nazbiera
príslušný počet bodov (čiarových kódov) v programe McCain HORECA CLUB.
Pošlite kupón, najlepšie doporučeným listom, na adresu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Prosíme, čitatelne vyplňte všetky riadky na oboch stranách formulára.

Každý účastník môže získať neobmedzené množstvo cien pod podmienkou, že nazbiera
príslušný počet bodov (čiarových kódov) v programe McCain HORECA CLUB.
Pošlite kupón, najlepšie doporučeným listom, na adresu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Prosíme, čitatelne vyplňte všetky riadky na oboch stranách formulára.
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Napíšte názov ceny (cien), množstvo bodov a rozmer pre cenu č. 38,41 označením
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Každý účastník môže získať neobmedzené množstvo cien pod podmienkou, že nazbiera
príslušný počet bodov (čiarových kódov) v programe McCain HORECA CLUB.
Pošlite kupón, najlepšie doporučeným listom, na adresu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Prosíme, čitatelne vyplňte všetky riadky na oboch stranách formulára.
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Každý účastník môže získať neobmedzené množstvo cien pod podmienkou, že nazbiera
príslušný počet bodov (čiarových kódov) v programe McCain HORECA CLUB.
Pošlite kupón, najlepšie doporučeným listom, na adresu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Prosíme, čitatelne vyplňte všetky riadky na oboch stranách formulára.
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Pre spoločnosť McCain zabezpečuje:
BlackTea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Podrobné informácie o pravidlách súťaže poskytnú
regionálni obchodní manažéri McCain:
západ: 0903 254 325
stred: 0903 240 320
východ: 0903 422 500

www.horecaclub.sk
www.mccain-foodservice.sk

