Podmínky účasti ve věrnostním programu
LovuZdar 2021&2022
Věrnostní program LovuZdar 2021&2022 probíhá v období od 1.1. 2021
do 20.12. 2022. Odměny z věrnostního programu musí být vyčerpané
do 20.12. každého kalendářního roku. Věrnostní program vyhlašuje
společnost AGROTEC a.s., která si vyhrazuje právo jej kdykoliv změnit
nebo zrušit podle vlastního uvážení. Do věrnostního programu se
můžete zapojit pouze u Autorizovaných dealeru New Holland, kteří se
rozhodli akce zúčastnit. Akce je určena pro koncové majitele strojů New
Holland a nevztahuje se na velkoobchodní prodej. Hodnocení, zda došlo ke splnění stanoveného
cíle bude probíhat následovně:
Účast ve věrnostním programu je nabídnuta majiteli techniky New Holland Autorizovaným dealerem,
který techniku dodal nebo se do věrnostního programu může majitel stroje New Holland přihlásit
sám na stránce www.eagrotec.cz/lovuzdar
1. Autorizovaný dealer stanoví majiteli techniky New Holland cílové objemy v odběru náhradních dílu
(částka v Kč) a období (datum začátku a konce), v jehož rámci je nutné objemu dosáhnout.
2. Autorizovaný dealer informuje importéra o zapojení majitele techniky New Holland do věrnostní
akce a předá mu kontaktní údaje na majitele techniky (nebo jeho zástupce dle servisní smlouvy).
Kontaktními údaji se rozumí jméno, příjmení, email, telefon, název a sídlo firmy. Importér bude v
průběhu trvání věrnostní akce informovat (písemně, elektronicky či telefonicky) majitele techniky
New Holland o vyhlášených sezónních zvýhodnění originálních náhradních dílů tak, aby mohl
efektivně dosáhnout stanovených cílů. Participací ve věrnostním programu LovuZdar2021&2022
účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů a zasíláním materiálů výše uvedenými způsoby.
3. Po dosažení sjednaného cíle se v průběhu trvání věrnostního programu majitelé techniky New
Holland mohou do akce zapojit opakovaně.
4. Nárok na odměnu z věrnostního programu lze uplatnit pouze u autorizovaného dealera, který pro
zákazníka cíle vyhlásil. Autorizovaný dealer sečte hodnotu faktur za originální náhradní díly New
Holland (CNH original parts), které vystavil majiteli techniky New Holland v dohodnutém období a
odečte hodnotu dobropisů za reklamované nebo jinak vrácené náhradní díly ze stejného období.
Pokud částka překročí jednotlivé cílové objemy, má majitel techniky New Holland nebo jeho
zástupce nárok na vybranou odměnu z věrnostní akce.
5. Odměny jsou rozčleněné do tři skupin dle hodnoty – Bílá, Modrá a Žlutá. Místo odměny z nejvyšší
skupiny (Žlutá) lze čerpat dvě odměny ze skupiny nižší (Modrá) nebo čtyři odměny ze základní
skupiny (Bílá). Současně lze při nároku na dvě odměny nižší skupiny čerpat jednu odměnu ze
skupiny vyšší.
6. Po dosažení cíle získá majitel od svého autorizovaného prodejce odměnu z dané barevné skupiny
dle dosažené hodnoty. Pokud si majitel nechce odměnu vybrat ihned, vystaví mu autorizovaný
prodejce poukaz na odběr odměny, který bude možné uplatnit do konce platnosti věrnostního
programu.
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