
Změna pravidel věrnostního bonusového programu 
 
                             Platnost od 2.1.2013 
 
 
Důvod změny:-nesoulad se strukturou účetně uznatelných směrnic 
                        -nepřehlednost a nemožná kontrola partnera 
                    -bonusový bod byl původně kalkulován jako podíl na zisku  
 
 
Vaše aktuální bodové konto je k druhému lednu 2013 převedeno na bonusové 
koruny,které jsou vaším profitem a součástí v novém bonusovém systému.Bonusové konto 
bude uvedeno na každém daňovém dokladu. 
 
 
Bonusová koruna má hodnotu koruny s DPH v naší bonusové nabídce uveřejněné na 
našich webových stránkách: www.bas-automaterial.cz v sekci bonusy,bonusové koruny 
lze také uplatnit k nákupu zboží nebo jiného sortimentu z našich zásob nebo od našich dodavatelů. 
 
 
 
Základní pravidla bonusového programu: 
 
* Bonusové koruny získáte v hodnotě 1% z realizovaného nákupu bez DPH,omezení připadá 
na akční zboží a individuální ocenění zboží. 
* Jediná podmínka pro získávání bonusových korun je celková hodnota nákupu 5000,-Kč bez DPH 
v předešlém měsíci. 
* Celkový stav bonusovéko konta je vyznačen na každém daňovém dokladu včetně hodnoty bonusových 
korun za nákup z daňového dokladu.Daňový doklad není pro výpočet bonusových korun ničím limitován. 
* Omezení pro přiznání bonusových korun je pouze u akčního zboží, které je označeno na daňovém dokladu 
příznakem „A“,z takto označených položek se body nepřiznávají vůbec a u individuálních cen, kde je uváděn 
příznak „I“,se přiznání omezuje na 0,5% z hodnoty položky,oba příznaky jsou uváděny na začátku 
řádky položky daňového dokladu. 
* Platnost získaných bonusových korun je neomezena. 
* Z vrácených položek jsou bonusové koruny odpočítány z konta ve stejné hodnotě jako byly započítány 
* Z důvodu nedostatku bonusových korun k čerpání bonusového konta za vybranou položku je možné 
rozdíl uhradit stejnou částkou v korunách měny,nebo za podmínky,že schodek nepřevyšuje jednu třetinu 
celkové korunové hodnoty včetně DPH čerpat do mínusu konta,v jiných případech je nutné uzavřít 
individuelní smlouva. 
* Bonusový program je určen pro všechny zaregistrované zákazníky s adekvátním Živnostenským listem 
v oboru autoopravárenství. 
* Bonusové koruny nejsou také přiznávány z dlužných daňových dokladů. 
* Není vyloučen případ,že vámi zvolené zboží k čerpání konta bude dlouhodobě nedostupné,v takovém 
případě navrhneme adekvátní  alternativu,běžný termín pro splnění vašeho požadavku je následující den až 
týden. 
* Naše společnost přihlédne ke všem vašim doplňujícím požadavkům a v této souvislosti si vyhrazuje právo na 
změnu pravidel pro přiznámí bonusových korun bez předchozího upozornění. 
 
 
Firma BAS Automaterial spol. s r.o. neručí za stoprocentní plnění všech požadavků z důvodu nepředvidatelných 
událostí a událostí vyšší moci. 
                
       
 
 
 


