Pro zákazníka ke kartě

LANDEK karta

Výhoda pro naše stálé zákazníky - sleva 10%
Zakoupením zákaznické LANDEK karty získáváte slevu 10% na služby a zboží prodávané ve Wellness a fitness centru AD Landek. Sleva je Vám odečtena
z plné ceny automaticky. Sleva se nevztahuje na jízdenky, členské poplatky, půjčovné, kopírování/tisk, nákup dárkových šeků a zálohové platby.
Elektronická čipová karta funguje podobně jako bankovní platební karta pro bezhotovostní platbu. Nemusíte mít stále u sebe hotovost nebo platební
kartu, ale stačí si dopředu nabít zákaznickou LANDEK kartu a už jen v klidu čerpat své finanční peněžní prostředky. Prodej a dobíjení této zákaznické
karty probíhá na naší pokladně v objektu AD Landek, U Nemocnice 837/2, 725 29 Ostrava – Petřkovice.
Kartě neublíží voda ani škrábance a je PŘENOSNÁ.
Ke koupi karty nepotřebujete žádné doklady, vystavíme Vám ji na počkání. Vaše karta je chráněna proti neoprávněnému užití. Při ztrátě nebo odcizení
je možné kartu zablokovat na pokladně v objektu AD Landek, a to na základě sdělení předem zvoleného hesla a kredit převést na kartu novou.
Zakoupením LANDEK karty si založíte virtuální účet, ze kterého postupně hradíte služby a zboží ve wellness a fitness centru AD Landek a automaticky
získáváte slevu ve výši 10% na služby a zboží. Cena za zakoupení LANDEK karty je 100,- Kč a minimální počáteční vklad na LANDEK kartu je 500 Kč.
Následně pak můžete nabít na jakoukoli částku, vždy však minimálně 200,- Kč. Po vyčerpání finančního kreditu si nezapomeňte Vaši LANDEK kartu
znovu nabít. Vaše karta má omezenou platnost – 1 rok. S každým dalším dobitím se platnost prodlužuje vždy na jeden rok od data dobití. Vložený
kredit nelze vybrat v hotovosti. Po zakoupení se zákaznická karta stává majetkem zákazníka a poskytovateli se nevrací. Částka ve výši 100,- Kč uhrazená
při zakoupení karty je nevratná! Po vypršení termínu platnosti karty nevyčerpané peněžní prostředky zůstávají ve prospěch poskytovatele karty jako
smluvní sankce.
Pokud potřebujete objednat více LANDEK karet najednou, kontaktujte nás na recepce@adlandek.cz. Jejich nabití a veškerou administrativní činnost
s tím spojenou zajistíme do 2 pracovních dnů.
Využití karty ve Wellness a fitness centru AD Landek
Wellness - bazén, parní sauna, finské sauny, solárium, masáže
Fitness - vstup do fitcentra
Veškeré lekce cvičení poskytované AD Landek
Podmínky pro vydávání a používání bezkontaktních čipových LANDEK karet:
Tyto podmínky odpovídají Vzorovým obchodním podmínkám pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků České národní banky ze dne
4. 12. 2002 (dále také VZOP).
1.

Poskytovatel dává Držiteli možnost ověřit minimálně poslední operaci uskutečněnou elektronickým peněžním prostředkem ihned po
opětovném přiložení prostředku k terminálu, kde operace proběhla, a také všechny operace uskutečněné elektronickým peněžním
prostředkem za poslední měsíc a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na tomto prostředku, a to na pokladně v recepci AD Landek 2011 s.r.o..
Poskytovatel je oprávněn změnit tyto Podmínky bez předchozího souhlasu Držitele karty. O změně Podmínek Poskytovatel Držitele předem
vyrozumí na vývěsce u vchodu do budovy AD Landek 2011. Pokud Držitel karty do 30 dní od vydání nových Podmínek Smlouvu nevypoví,
považují se nové obchodní podmínky za jím schválené a závazné. Úplné znění nových obchodních podmínek poskytovatel zveřejní na svých
webových stránkách. Veškeré vztahy ze smluv o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků mezi Poskytovateli a Držiteli se řídí
právním řádem České republiky. Nedílnou součástí Smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku jsou Podmínky pro vydávání a
používání bezkontaktních čipových LANDEK karet. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi
Poskytovatelem a Držitelem elektronických peněžních prostředků zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2.

Držitelem LANDEK karty je osoba, které uhradí poplatek a deponuje své peněžní prostředky na LANDEK kartu a předloží kartu při úhradě služeb.
Karta je přenosná.

3.

Při ztrátě je Držitel karty povinen ve vlastním zájmu o tom neprodleně informovat Poskytovatele v jeho sídle, a to formou písemného
oznámení, které bude obsahovat žádost o zablokování LANDEK karty.

4.

Poskytovatelem LANDEK karty je AD Landek 2011 s.r.o..

5.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Držitelem vzniká okamžikem vydání karty.

6.

Poskytovatel nezkoumá oprávněnost operací provedených Držitelem karty.

7.

Karta může být použita jen v souladu s platnými Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Doklad, na kterém je Držitel karty
informován o provedení operace, stavu zálohy před a zůstatku po provedení operace současně slouží pro kontrolní orgán, je nutno jej uschovat
pro případ reklamace platební operace.

8.

Poskytovatel se dále zavazuje, že osobní údaje z jeho databáze budou zlikvidovány po uplynutí 5 let od poslední operace s tímto elektronickým
peněžním prostředkem, v souladu s ustanovením § 20, odst.2), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Poskytovatel se dále zavazuje, že při zpracování osobních údajů se bude řídit zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění a příjme taková
organizační, technická a personální opatření, která zajistí jeho plnění.

Účinnost:
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 08. 2017.

