I. PROVOZNÍ PRAVIDLA KLUBU TVŮRCŮ ATMOSFÉRY
1. Pořadatelem programu „Klub tvůrců atmosféry“ (dále jen „Klub“), je Casa Mia collection s. r.o. , se sídlem ve Veselí
nad Moravou, Hutník 1048, ICO: 25561618, zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka
33694 (dále jen „Pořadatel“).
2. Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) tvoří provozní základ Klubu a určují práva a povinnosti Účastníků Klubu (dále jen
„Účastníci“) a Pořadatele.
II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Klub je program určený pro zákazníky klubových prodejen Casa Mia collection.
2. Klubová prodejna Casa Mia collection se nachází v České republice, prozatím jen v IC SOHO Modřice.
3. Správcem osobních údajů, které se nacházejí v databázi Klubu, je Casa Mia collection s.r.o., Hutník 1048, 698 01
Veselí nad Moravou. Osobní údaje Účastníka jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
III. PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KLUBU
1. Člen Klubu se účastní programu osobně a oprávnění z jeho členství se nepřenáší na jinou osobu. Podmínkou vstupu
do Klubu je nákup zboží v prodejně Casa Mia collection, náležité vyplnění přihlašovacího formuláře a jeho předání v
prodejně nebo rychlá registrace on-line. Po odevzdání vyplněné přihlášky zákazník obdrží Kartu Klubu tvůrců atmosféry
(dále jen „Karta“).
2. Rychlá registrace on-line na webové stránce www.casamia.cz: Účastník uvede svou e-mailovou adresu a vyplní
přihlašovací formulář.
3. Účastník může kdykoliv zrušit svou účast v Klubu za podmínek stanovených v těchto pravidlech, současně může
požádat pořadatele o odstranění svých údajů z databáze a zanechání jejích zpracovávání.
4. Každému Účastníkovi náleží pouze jediné členské oprávnění.
5. Účastníkem Klubu může se stát fyzická osoba starší 16 let.
IV. OPRÁVNĚNÍ ÚČASTNÍKA
1. Přihlášením do Klubu získává nárok na využití všech nabídek Klubu, zejména:
Účast v bonusovém a slevovém systému (dále jen „Bonusový systém“)
Využívání speciálních nabídek pro Účastníky Klubu
2. Výhody Klubu mohou čerpat pouze osoby s platnou Kartou dle ustanovení odst. V.1 Pravidel.
3. Podmínkou využití speciálních nabídek je zadání osobních údajů do databáze Klubu. Registrace osobních údajů trvá
6 týdnů.
4.Účastník může kdykoliv zrušit svou účast v programu na základě písemného oznámení.
V. KARTA KLUBU TVŮRCŮ ATMOSFÉRY
1. Členství v programu vzniká okamžikem předání Karty Účastníkovi.
2. Karta je platná ode dne vydání po dobu neomezenou.
VI. BONUSOVÝ A SLEVOVÝ SYSTÉM
1.Účastníci programu jsou odměňováni za nákupy zboží určitou výší slevy v prodejnách Casa Mia collection, a to
následovně:
- ihned po vydání karty je účastník oprávněn k čerpání slevy -10% na veškeré doplňky (sleva se nevztahuje na již
zlevněné zboží) – tato jediná karta je přenosná, tzn. může využít kdokoliv, kdo předloží kartu!
- při dosažení nákupu v hodnotě 50.000,-Kč bez DPH a více (VIP úroveň karty), získává účastník dodatečnou slevu -2%
na veškerý sortiment, a tedy na doplňky celkové slevové zvýhodnění -12% (sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží)
- při dosažení nákupu v hodnotě 100.000,- Kč bez DPH a více (stříbrná úroveň karty), získává účastník dodatečnou
slevu -3% na veškerý sortiment, a tedy na doplňky celkovou slevu -15%, na veškerý ostatní sortiment tedy celkovou
slevu -5% (sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží)
- při dosažení nákupu v hodnotě 150.000,- Kč bez DPH a více (zlatá úroveň karty), získává účastník dodatečnou slevu 3% na veškerý sortiment, a tedy na doplňky celkovou slevu -18%, na veškerý ostatní sortiment tedy celkovou slevu 8% (sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží)
- při dosažení nákupu v hodnotě 200.000,- Kč bez DPH a více (diamantová úroveň karty), získává účastník dodatečnou
slevu -2% na veškerý sortiment, a tedy doplňky za celkovou slevu -20%, na veškerý ostatní sortiment tedy celkovou
slevu -10% (sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží) a jako bonus k této kartě DOPRAVA ZDARMA!
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VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU TVŮRCŮ ATMOSFÉRY
1. Informace o novinkách a akcích
2. Pozvánky na speciální akce, jako jsou výstavy a vernisáže atd.
2. Dárky k narozeninám a svátku:
- poukaz v níže uvedených nominálních hodnotách k použití na nákup v prodejně

Zákaznická karta Narozeniny
Základní karta
100 Kč
VIP karta
250 Kč
Stříbrná karta
500 Kč
Zlatá karta
800 Kč
Diamantová karta
1 000 Kč

Svátek
50 Kč
150 Kč
250 Kč
400 Kč
500 Kč

Poukaz k svátku je třeba uplatnit v den svátku a nebude zasílán, poukaz k narozeninám je možné uplatnit do 7 dní od
narozenin a bude zasílán v den narozenin. Ten je třeba vytisknout a předložit při nákupu v prodejně.
VII. OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA ÚDAJŮ
1. Se všemi údaji, které se týkají členství v Klubu, a s informacemi poskytnutými Účastníkem Klubu bude Pořadatel
nakládat způsobem odpovídajícím těmto Pravidlům.
2. Vyplněním a předáním přihlašovacího formuláře nebo rychlou registrací on-line Účastník Klubu souhlasí s:
- Účastí v KLUBU TVŮRCŮ ATMOSFÉRY
- Akceptuje všechna ustanovení těchto Pravidel
- Souhlasí se shromaždováním a zpracováváním osobních údajů, uvedených v přihlašovacím formuláři, Pořadatelem
- Potvrzuje pravost zadaných údajů
3. Vyplněním a předáním přihlašovacího formuláře nebo rychlou registrací on-line Účastník Klubu souhlasí také se
zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje se budou zpracovávat pro reklamní a marketingové účely. Současně
Účastník souhlasí s přijímáním obchodních nabídek a korespondence elektronickou cestou (e-mailovými nebo SMS
zprávami). Osobní údaje Účastníka jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
4. Každý Účastník může nahlížet do databáze na údaje o své osobě a aktualizovat své osobní údaje nebo požadovat
jejich odstranění v případě zrušení účasti v Klubu.
5. Pořadatel může z vlastního podnětu doplnit, opravit nebo odstranit jakýkoliv neúplný, nepravdivý nebo neaktuální
osobní údaj z databáze v souvislosti s provozem Klubu.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel může kdykoliv provádět změny, úpravy nebo zrušit přístup ke službám Klubu, a to bez oznámení nebo na
základě dřívějšího oznámení této skutečnosti a za takovéto jednání nenese odpovědnost, není-li v podmínkách a
pravidlech týkajících se dané služby stanoveno jinak.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Pravidel nevylučuje použití zbývajících ustanovení.
3. Tato Pravidla nevylučují a ani neomezují práva stanovená zákonem
X. ZMĔNA PRAVIDEL
1. Tato Pravidla platí od 1.10.2013.
2. Pořadatel programu si vyhrazuje právo kdykoliv tato Pravidla změnit. Změny budou provedeny formou uveřejnění
nových Pravidel na webové stránce www.casamia.cz. Pokud Účastník po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou
účast v Klubu způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi
vázán.
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