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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ 

VERNOSTNÉHO PROGRAMU BELINKASHOP 
 
Účasť na Vernostnom programe BELINKASHOP je dobrovoľná a je založená výlučne na rozhodnutí Vás – 
nášho zákazníka.  
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá Vernostného programu BELINKASHOP budú počas 
trvania vernostného programu dostupné na internetovej stránke www.belinkashop.sk .  
 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

Vernostný program BELINKASHOP  je vernostným programom prevádzkovateľa eshopu 
www.belinkashop.sk  Mgr. Jaroslava Červeňáková, so sídlom Volgogradská 94, 080 01 Prešov, IČO: 
41 345 584 (ďalej len „prevádzkovateľ“).  
Vernostný program BELINKASHOP  je program pripisovania, sledovania a vyhodnocovania bodov za 
nákupy na www.belinkashop.sk . 
 

II. 
Účasť na vernostnom programe 

Účastníkom vernostného programu sa stáva automaticky každý zákazník nakupujúci na 
www.belinkashop.sk . V zákazníckom profile na bonusovom konte sa zaznamenávajú údaje o 
jednotlivých nákupoch zákazníka a automaticky načítavajú bonusové body za každý nákup. Zákazník 
automaticky získava právo využívať zľavy za nazbierané bonusové body a to pri každom ďalšom nákupe 
na www.belinkashop.sk . 
 

III. 
Podmienky pripisovania bodov na kartu 

Bonusové body sa pripisujú body podľa nasledovných pravidiel:  
a) Z nákupu na www.belinkashop.sk pri každej ukončenej hodnote 1€ sa pripíše na kartu 1 bod. 
 
b) Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženia poskytnúť vyšší počet bodov na vybrané portfólio 
produktov eshopu.  
 
c) Podmienkou pripisovania bodov za nákup v eshope je vytvorenie zákazníckeho konta v internetovom 
obchode.  
 

IV. 
Čerpanie bodov z karty 

4.1 Body (1 bod = 0,01€) pripísané na bonusové konto za realizáciu nákupov predstavujú poukaz na 
zľavu. Takto získané body z aktuálneho nákupu je možné uplatniť pri nasledujúcom nákupe na 
www.belinkashop.sk . 
4.2 Cena tovaru nemôže byť v plnej výške uhradená bodmi pripísanými na bonusové konto. Zákazník je 
povinný zaplatiť 30% z ceny tovaru v peniazoch. Minimálna hodnota objednávky, od ktorej je možné si 
uplatniť zľavu za body je 20€. 
4.3 Zľavy za bonusové body je možné použiť iba spôsobom, ktorý upravujú tieto VOP. Za nepoužité body 
z bonusového konta BELINKASHOP nie je možné požadovať akékoľvek iné peňažné alebo nepeňažné 
náhrady. Výhody vyplývajúce z vernostného programu BELINKASHOP  nie sú právne vymáhateľné.  
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4.4 Zákazník eshopu musí ním nazbierané body využiť do 365 kalendárnych dní odo dňa ich získania 
(=pripísania na bonusové konto); v opačnom prípade budú nevyužité body vymazané bez náhrady po 
uplynutí 365 kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na bonusové konto.  
 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
5.2 Aktuálne platné znenie VOP, uverejnené na webových stránkach www.belinkashop.sk , sa môže líšiť 
od VOP, ktoré boli platné v čase, keď fyzická osoba vstúpila do vernostného programu. Odporúčame 
zákazníkom eshopu informovať sa o zmenách a aktuálnom znení VOP na vyššie uvedených webových 
stránkach.  
5.3 Prevádzkovateľ Vernostného programu BELINKASHOP  je oprávnený kedykoľvek aktualizovať a meniť 
ustanovenia týchto VOP, pričom oznámenie o zmene bude zverejnené na web stránke 
www.belinkashop.sk. Zmeny VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na web stránke 
www.belinkashop.sk .  
5.4 Vernostný program BELINKASHOP  môže prevádzkovateľ zrušiť, avšak s tým, že držitelia bonusových 
bodov budú o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu informovaní tak, aby sa im umožnil 
časový priestor pre využitie doposiaľ nazbieraných bodov. Forma a spôsob informovania držiteľov kariet 
budú určené prevádzkovateľom Vernostného programu, minimálne však bude tento oznam dostupný a 
zverejnený na webovej stránke www.belinkashop.sk  (prevádzkovateľ upozorňuje, že adresné 
informovanie držiteľov bonusových bodov doručením písomnej informácie jednotlivým držiteľom nie je 
povinné). Ak si držiteľ bonusových bodov do termínu účinnosti zrušenia Vernostného programu 
nazbierané body nevyčerpá, nebude mať nárok na akúkoľvek peňažnú náhradu či inú peňažnú 
kompenzáciu.  
5.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky a pravidlá vernostného programu BELINKASHOP  nadobúdajú 
platnosť a účinnosť dňom 02.02.2022. 


