Základní slevová karta PENNY a její použití
Vážení zákazníci, společnost Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, 250 73 (dále
jen „Penny Market“ nebo „PENNY“) vám přináší novou plastovou Základní slevovou kartu PENNY.
K jejímu zřízení není třeba vyplňovat žádné formuláře, stačí si ji pouze vyzvednout na vaší prodejně a
užívat si slev.

CO JE ZÁKLADNÍ SLEVOVÁ KARTA PENNY





Základní slevová karta PENNY (dále jen „Karta“) je plastová karta opravňující k čerpání výhod
uvedených níže v části POUŽITÍ KARTY A JEJÍ VÝHODY ve všech prodejnách PENNY na území
České republiky
Karta není podmíněna žádnou registrací a nezakládá členství ve věrnostním programu „MOJE
PENNY KARTA“
Karta je vlastnictvím společnosti Penny Market

ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍ SLEVOVÉ KARTY




Kartu získá zákazník PENNY na požádání na pokladně každé prodejny PENNY, a to bez
uvádění osobních údajů – PENNY tedy v souvislosti s vydáním a používáním Karty
nezpracovává žádné vaše osobní údaje
Vydání karty není podmíněno dosažením žádné věkové hranice

ZTRÁTA ZÁKLADNÍ SLEVOVÉ KARTY PENNY




Ztrátu Karty není nutno oznamovat. Novou Kartu lze získat na kterékoliv pokladně prodejny
PENNY nebo lze získat kartu digitální, a to po provedení registrace na www.pennykarta.cz a
splnění tamtéž uvedených podmínek
Naleznete-li Kartu, odevzdejte jí prosím na kterékoliv pokladně prodejny PENNY

PLATNOST ZÁKLADNÍ SLEVOVÉ KARTY



Platnost Karty není časově omezena. Zaniká ztrátou, mechanickým poničením, nečitelností
čárového kódu nebo rozhodnutím PENNY o ukončení slevového programu
Chcete-li Kartu zneplatnit, mechanicky (např. přestříhnutí Karty) ji znehodnoťte a ekologicky
zlikvidujte nebo odevzdejte na pokladně prodejny PENNY

POUŽITÍ ZÁKLADNÍ SLEVOVÉ KARTY A JEJÍ VÝHODY


Sleva na sortiment
o Kartu lze použít okamžitě, avšak je nutné požádat o její vydání před započetím
markování nákupu. V okamžiku načtení Karty je u aktuálního nákupu poskytnuta
sleva na vybrané produkty. Jedná se o produkty, na které se v danou chvíli vztahuje
sleva platná pro Kartu. Kartu načítá zákazník samostatně nebo o to požádá pokladní
obsluhu. Pokud je Karta načtena správně, ozve se zvukový signál.



Výhody ve věrnostních kampaních
o Účast ve věrnostních kampaních je s Kartou možná tehdy, pokud není v Pravidlech
věrnostní kampaně stanoveno jinak.



Sleva na časopis „S Penny u stolu“
o Karta opravňuje držitele k nákupu časopisu „S Penny u stolu“ za zvýhodněnou cenu.

PŘÍSTUP KE VŠEM BENEFITŮM S PENNY KARTOU


Pro přístup ke všem benefitům, které PENNY nabízí, doporučujeme zřídit PENNY kartu
DIGITÁLNÍ, a to na našem webu www.penny.cz/moje-penny

DALŠÍ INFORMACE


Pro více informací kontaktujte zákaznickou linku PENNY na čísle 800 202 220 nebo na
pennykarta@penny.cz či navštivte web www.penny.cz/moje-penny

