Pravidla Kubíkova věrnostního
programu
s platností od 01.11. 2018

Leo Express s.r.o., Řehořova 908/ 4, 130 00 Praha 3 info@le.cz, www.le.cz

2
Vysvětlení zkratek a pojmů
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Program – Kubíkův věrnostní program
Pravidla: pravidla Programu společnosti Leo Express s.r.o. uvedená v tomto
dokumentu
Hrací karta: Programu, na kterou se nalepují nasbírané body a vyplňují se zde
informace o účastníkovi Programu
LE: společnost Leo Express s.r.o. se sídlem Řehořova 908/4, 130 00, Žižkov,
IČO 066 61 572 zastoupena Peterem Köhlerem, předsedou Rady jednatelů,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 286532.
Bod: samolepka získaná od stevarda LE za jízdu dítěte vlakem LE
Dítě: fyzická osoba mladší 15 let
Odměny: předměty od společnosti Maspex Czech s.r.o., konkrétně ty, které
souvisí s jedním z oblíbených produktů této společnosti, a to nápoje Kubík
Odpovědná osoba LE: stevard nebo pokladní LE se jmenovkou a platným
služebním průkazem
Zákon: zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
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(1) Kubíkův věrnostní program je programem společnosti LE, nabízejícím cestujícím
možnost získat Odměny za nasbírané Body dle níže uvedených Pravidel.
(2) Body mohou získávat Děti za každou jízdu vlakem LE, kterou v době trvání
Programu uskutečnili. Bod je nutné si vyzvednout přímo ve vlaku, ve kterém se Dítě
přepravuje. Zpětné získání Bodu za jízdu není možné.
(3) Za každou svou jízdu získá Dítě 1 bod.
(4) Dítě a jeho doprovod musí cestovat s platným jízdním dokladem a řídit se smluvními
přepravními podmínkami společnosti Leo Express, v opačném případě nebudou
Odměna ani Bod poskytnuty.
(5) Hrací kartu může za Dítě vyplnit osoba starší 18 let. Na Hrací kartu je nutno uvést
emailovou adresu a dále celé jméno a věk Dítěte, za něž je Hrací karta vyplňována.
Vyplnění Hrací karty je povinné pro účast v Programu.
(6) Získané Body nalepí Dítě či jeho doprovod na Hrací kartu.
(7) Body nalepené na vyplněné Hrací kartě je možné vyměnit za Odměny.
(8) Podoba Odměn a počet Bodů nutných pro jejich získání je vždy stanoven předem
na Hrací kartě.
(9) Odměny i body se obměňují po uplynutí jedné sezóny. Jednotlivá období jsou
vyhlášena na www.le.cz/deti.
(10) Počet Odměn je omezen za jedno období, po jejich vyčerpání již není možné
Odměnu získat.
(11) Body i Hrací karty se před začátkem každého období vymění.
(12) Hrací karta je neplatná, pokud jsou na ní nalepené Body z jiného období, než na
kterou byla Hrací karta vydaná.
(13) Odměny je možné vyzvednout 14 dnů po skončení období, na které byla Hrací karta
a Body vydané.
(14) Při převzetí Odměny je nutné odevzdat vyplněnou a platnou Hrací kartu
s nalepenými Body Odpovědné osobě LE.
(15) Odměnu je možné si vyzvednout na pokladnách LE.
(16) Dalším benefitem tohoto Programu je zapojení do soutěže. V soutěži bude možné
získat Kubíkův cestovní kufr. Do soutěže se zapojí každý cestující, který si do 14
dnů po skončení období vyzvedne některou z Odměn tohoto Programu. Slosování
výherce proběhne nejpozději do jednoho kalendářního měsíce po skončení období.
První kolo soutěže proběhne v období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Pro
zapojení do soutěže bude nutné si vyzvednout Odměnu do 14. února 2019 a
slosování proběhne do 28. února 2019. Další kola soutěže budou vyhlášena na
stránkách www.le.cz a informace o soutěži budou uvedeny na aktuálních Hracích
kartách.
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(17) Výherce slosování bude osloven prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy
uvedené na Hrací kartě. Pokud se výherce o výhru do 10 dnů od jejího oznámení
nepřihlásí, je LE oprávněna vylosovat náhradního výherce. Původnímu výherci pak
zaniká nárok na výhru.
(18) LE si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
Programem, a to včetně jeho prodloužení, přerušení, odvolání či úpravy Pravidel.
Účastník programu souhlasí s tím, že v případě odvolání Programu nebude
poskytnuto odškodnění.
(19) Účastník Programu uděluje LE svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů
ve smyslu Zákona, pro účely tohoto Programu a dále pro obchodní a marketingové
účely LE. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje cestující na dobu
neurčitou. Cestující má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, dále má právo přístupu
ke svým osobním údajům, žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo
zlikvidování, jakož i další práva dle ustanovení §21 Zákona.
(20) Účastník Programu je povinen dodržovat tato Pravidla a dále také platné právní
předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Použití nečestných
a podvodných praktik k získání Odměny je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto
zásad opravňuje LE vyloučit příslušného cestujícího z účasti na Programu.
(21) Účast v Programu je dobrovolná. Cestující se svou účastí v Programu vyslovuje
souhlas s jeho Pravidly a zavazuje se tato Pravidla dodržovat.
(22) LE neodpovídá za zneužití, zcizení nebo jiné neoprávněné nakládání s Hracími
kartami. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. Odměnu nelze směnit za hotovost
nebo požadovat vydání jiné Odměny, než je LE stanovena.
(23) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti ke dni 01.11.2018.
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