
 1   

VĚRNOSTNÍ PROGRAM CLUBCARD – SBÍRÁNÍ E-ZNÁMEK V RÁMCI APLIKACE CLUBCARD 

(dále jen „Podmínky”) 

A. Úvodní ustanovení 
 
1. Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 

45308314, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1377 

je organizátorem akce „Sbírání e-známek v rámci aplikace Clubcard“ (dále jen „Akce“), jejíž 

podmínky jsou uvedeny níže.  

2. Akce probíhá na území České republiky ve všech kamenných obchodech společnosti Tesco 

označených logem „Tesco” (Tesco Hypermarket, Tesco Supermarket, Tesco Expres) a 

Clubcard aplikaci.  

3. Akce trvá od 29.07.2020 do 8.09.2020. E-známky se sbírají od 5.8.2020 do 1. 9. 2020. E-

kupony lze uplatnit od 5.8.2020 do 8.9.2020.  
 

B. Podmínky Akce 
 
1. Akce se mohou účastnit všichni zákazníci Clubcard využívající nejnovější verzi mobilní 

aplikace Clubcard (verze 3.0.0 nebo vyšší). Předpokladem účasti na této Akci je přihlášení v 

mobilní aplikace Clubcard a potvrzení účasti v Akci odsouhlasením podmínek Akce. Akce je 

podporována na mobilních zařízeních Android (operační systém 5.1. a vyšší) a iOS (operační 

systém 11 a vyšší). 

2. Zákazník Clubcard (dále jen „Zákazník“) při placení na pokladně naskenuje svoji Clubcard 

uloženou v mobilní aplikaci a následně za každých 200 Kč hodnoty nákupu v rámci jedné platby 

v obchodech Tesco obdrží jednu známku vydanou v elektronické podobě, zpřístupněnou přímo 

v aplikaci Clubcard daného člena („e-známka“). Pokud zákazník vysloví souhlas s Podmínkami 

do 4.8.2020, získává jednu e-známku automaticky zdarma. 

3. E-známku není možné získat za nákup tabákových výrobků a elektronických cigaret; počáteční 

kojenecké výživy; novin a časopisů; zálohové platby za vratné obaly a nákupní tašky; poukázek 

Tesco a dárkových poukázek Tesco; plateb uskutečněných na pokladně v obchodě Tesco 

(např. dobití kreditu, Sazka terminál). Na tyto výrobky taktéž nelze uplatnit e-kupon. 

4. E-známky lze získat také za nákup s využitím e-kuponu. Pro získání e-známek je rozhodující 

hodnota nákupu před uplatněním e-kuponu. 

5. E- známky lze sbírat na Tesco čerpacích stanicích, v Tesco On-line nákupech a Tesco Zásilce 

(umožněno jen sbírání e-známek, ne uplatnění e-kuponu). 

6. Zákazník Clubcard sbírá e-známky přímo v aplikaci, kde vidí jejich počet v sekci Kampaně. Při 

nasbírání příslušného počtu e-známek je může vyměnit za e-kupon, kterým je sleva na nákup 

v obchodech Tesco. 

7. 10 e-známek získaných v mobilní aplikaci Clubcard může zákazník Clubcard vyměnit za slevu 

v hodnotě 150 Kč, pokud je hodnota nákupu větší jak 150 Kč, 15 e-známek za slevu 300 Kč 

při hodnotě nákupu nad 300 Kč aktivováním příslušného slevového kuponu v mobilní aplikaci 

Clubcard (e-kupon). Slevu (e-kupon) na základě nasbíraných e-známek je možné využít v 

kamenných obchodech Tesco jen jednou v rámci jedné nákupní transakce/za 1 den a může 

se uplatnit jen jeden e-kupon. Zákazník si může vygenerovat e-kupon na základě nasbíraného 

počtu e-známek a až po jeho uplatnění může vygenerovat další.  

8. Zákazník má nárok po dobu Akce na základě nasbíraných e-známek, na maximálně 3 e-

kupony, a to bez ohledu na jejich hodnotu. 

9. E-známky, ani e-kupony nemají žádnou nominální hodnotu a není je možné vyměnit za 

hotovost.  

10. Společnost Tesco má právo v době trvání Akce uskutečnit krátkodobou kampaň, jejímž cílem 

bude rozdávání většího počtu e-známek než je stanoveno v Podmínkách nebo jiným 

způsobem dočasně upravit podmínky Akce za účelem její propagace a podpory.  

 

C. Závěrečné ustanovení  
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1. Reklamace nebo jiné podněty anebo stížnosti týkající se Akce může zákazník uplatnit ve 

smyslu Reklamačního řádu pro věrností program programu Clubcard, který je součástí 

Všeobecných obchodných podmínek věrnostního programu Tesco Clubcard dostupného na 

www.itesco.cz. 

2. Tyto Podmínky jsou dále zveřejněné na stránce www.itesco.cz po celou dobu trvání Akce.  

3. Otázky neupravené těmito pravidly se řídí platným právním řádem České republiky, zejména 

pak Občanským zákoníkem.  

4. Tesco si vyhrazuje právo částečně anebo úplně změnit nebo ukončit tuto Akci, případně tyto 

Podmínky, kdykoliv v průběhu jejího trvání, a to tak, že změny nebo ukončení zveřejnění na 

stránkách www.itesco.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění. 

Společnost Tesco si dále vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit Akci bez předchozího 

upozornění v případě, že nebude možné z technických důvod dále v Akci pokračovat, a to 

stejným způsobem uvedeným výše. 

5. Podrobnosti o Akci najdete na webové stránce www.itesco.cz anebo v Centrech služeb 

zákazníkům. 

 

 

TESCO STORES ČR, a.s.        

28.07.2020 
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