
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE 

„Věrnostní program“ 

 

 

1. Název akce 

„Věrnostní program“ je spotřebitelská akce (dále jen „akce“) určená pro zákazníky 

obchodního centra Breda & Weinstein v Opavě nacházejícího se na adrese U Fortny 49/10, 

746 01 Opava (dále jen „OC“). V rámci této soutěže a v souladu s těmito pravidly obdrží 

zákazník po nákupu v OC nad 500 Kč věrnostní kartu, na kterou bude získávat body.  Při 

dosažení určitého počtu bodů získá zákazník příslušnou Dárkovou poukázku Breda & Weinstein. 

Účast v této akci je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a 

v plném rozsahu stanoví pravidla této akce. 

2. Pořadatel Akce 

Pořadatelem Soutěže je společnost BREDA & WEINSTEIN s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 

773/4, 110 00 Praha 1, IČO: 06956998 DIČ: CZ06956998 zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 292025 (dále jen “Pořadatel”). 

3. Doba a místo konání Akce 

Akce probíhá od 1.3. 2023 do 31.3. 2023 (dále jen „Doba trvání Akce“). Místem konání je OC.  
 

4. Podmínky účasti Akce 

Zákazníkem, který se zapojí do Akce může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená 

na svéprávnosti, s kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla Akce 

(dále jen „Zákazník“). 

Z účasti Akce jsou vyloučeni zaměstnanci jednotlivých prodejen OC, vč. osob blízkých nebo 

rodinných příslušníků těchto zaměstnanců, zaměstnanci OC vč. osob blízkých nebo rodinných 



příslušníků těchto zaměstnanců, společnosti spravující OC a nájemci. 

 

5. Účast v akci 

Při každém nákupu v minimální hodnotě 500 Kč (pětsetkorunčeských) v jedné z našich prodejen po 

odečtení všech slev a včetně DPH, získá zákazník 1 Breda Bod. Z této akce je vyjmuta prodejna 

Hypermarket Albert. Nákup musí být peněžitým výdajem za pořízení výrobku nebo služby v  

OC Breda & Weinstein.  

Jednotlivé body za nákup získá zákazník v infostánku s hosteskami oproti předložené účtence. 

Účtenka, kterou chce zákazník uplatnit pro získání bodů nesmí být staršího data vystavení než 

1.3.2023 a nesmí být starší než 31.3.2023.  

Všechny body, které zákazník získává za nákupy se značí na kartičku Věrnostního programu. Kartičku 

Věrnostního programu vydávají hostesky v infostánku při první registraci do soutěže. Registrace 

probíhá vyplněním jména a příjmení na danou Věrnostní kartu dle dokladu totožnosti. Věrnostní 

kartu vyplní hosteska spolu s ověřením totožnosti. Při každém dalším načítání bodů na Věrnostní 

kartu je nutné předložit doklad totožnosti hostesce. Karta věrnostního programu je nepřenosná. 

S kartou může disponovat pouze osoba uvedená na Věrnostní kartě. 

6. Pravidla věrnostního programu 
 

• V případě nákupu v hodnotě 500 Kč v jednom obchodě získá zákazník 1 BREDA bod (mimo 
hypermarketu Albert) 

• Body zákazník získá v infostánku s hosteskami, který je umístěný poblíž vstupu z ulice U 
Fortny a při předložení účtenky vč. dokladu totožnosti 
Účtenka nesmí být staršího data vystavení, než 1. 3. 2023 

• Zákazník může předložit maximální 3 účtenky za den 

• Zákazník se může účastnit opakovaně 

• Účtenky se nesčítají 
 

7. Vyhodnocení Akce 
 
Za realizovaný nákup získá zákazník příslušný počet bodů: 

500  – 999,90 Kč = 1 bod 

1000 – 1 999,90 Kč = 2 body  

2000 a více = 3 body 

Při nasbírání počtu 10 bodů získá zákazník Dárkovou poukázku Breda & Weinstein v hodnotě 200 Kč, 
za 20 bodů 500 Kč a 30 bodů 1 000 Kč. 
 

Infostánek s hosteskami bude zákazníkům k dispozici v termínu 1.3. – 31.3.2023 vždy pondělí až 
sobota v době 14:00 hodin – 18:00 hodin. Změna provozní doby infostánku vyhrazena. 
 
Každá předložená účtenka bude hosteskou označena, aby nedocházelo k opakovanému 
předkládání účtenky.  
 
 
 
 



Ukázka Věrnostní karty: 
 

   
 

8. Popis a předání Dárkových poukazů 

Dárkový poukaz v hodnotě odpovídající počtu získaných bodů (dle bodu č. 7. Vyhodnocení 

akce) bude Zákazníkovi předán výměnou za správně vyplněnou, nepoškozenou Věrnostní 

kartu spolu s předložením dokladu totožnosti na infostánku s hosteskami.  

9. Kontaktní informace 

E-mailová adresa pro dotazy k Akci: info@ocbreda.cz s předmětem e-mailu: Věrnostní 

program. 
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