
Dárkové poukazy (kupóny) 
 
Pravidla získávání bodů v bonusovém programu: 
 
Za účelem odměňování stálých a věrných zákazníků funguje v rámci našeho e-shopu  tzv. bonusový 
program. Jeho princip je velmi jednoduchý, přehledný a spravedlivý. Spočívá v tom, že zákazník 
získává z každého nákupu počet bodů, jehož výše odpovídá 1% z tohoto nákupu. Při objednávce za 
1000,-Kč tedy zákazník získává 10 bodů, které mají hodnotu 10,-Kč. 
 
Zákazníkovy body se postupně sčítají a jakmile dosáhne zákazník hodnoty některého z níže 
uvedených kupónů, může si jej vybrat a použít. O takto vybranou hodnotu kupónu se pak 
samozřejmě snižuje celkový, do té doby nashromážděný počet bodů zákazníka.  
 
Předání kupónu zákazníkovi bude probíhat zasláním e-mailem (elektronické kupóny), zasláním 
poštou či osobním převzetím. V případě některých druhů kupónů, resp. firem, u nichž je pak možné 
kupóny uplatnit, je výběr typu kupónu omezen dle požadavků a podmínek těchto firem. Výběr 
konkrétního kupónu bude probíhat přes rozhraní na www.bo-import.cz. Při dosažení hodnoty 100 
bodů (Kč), resp. 500 bodů (Kč) má zákazník také možnost využít svůj bonusový kredit na dobročinné 
účely, kdy bude zákazníkem určená částka poslána na účet Dobrého Anděla. 
 
Druhy kupónů podle hodnoty s uvedením firem, u nichž je možné vybrané kupóny použít: 
 
100,- Kč – možnost zaslání částky na Dobrého Anděla 
500,- Kč – BO-IMPORT, PremierWines, T. S. Bohemia, Italia Market, Albert, Dobrý Anděl 
1000,- Kč – BO-IMPORT, PremierWines, T.S. Bohemia, Italia Market, Albert, Čedok, Lobster 
5000,- Kč - Čedok 
 
Konkretizace jednotlivých druhů kupónů dle firem, u nichž je možné je použít:  
 
1) Lobster - kupón v hodnotě 1000,- Kč je možné využít při platbě, tj. prakticky jako slevu, v restauraci 
Lobster v Olomouci 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Italia Market – jedná se přímo o kupóny této společnosti v hodnotách 500,- Kč  a 1000 ,- Kč, které 
lze uplatnit ve všech „kamenných“ prodejnách i v e-shopu Italia Market a jejichž platnost je 
neomezená 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Premierwines – jedná se o kupóny v hodnotě 500,- Kč  a 1000,- Kč, existující pouze v elektronické 
podobě a použitelné v e-shopu této společnosti 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) T.S. Bohemia – kupóny v hodnotě 500,- Kč  a 1000,- Kč existují  pouze v elektronické podobě a mají 
standardně platnost 1 rok, avšak lze se domluvit i na individuální délce jejich platnosti; firma 
T.S.Bohemia umožňuje dle individuální domluvy získat i kupóny jiné, nestandardní hodnoty či 
s věnováním  na kupónech 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5) Albert – kupóny v hodnotě 500,- Kč a 1000,- Kč jsou nabízeny pouze v tištěné formě, tudíž si je 
zákazník musí vyzvednout osobně v naší prodejně nebo mu budou předány obchodním zástupcem; 
mají územní platnost po celé ČR a jejich časová platnost je vždy 1,5 roku, ovšem při nevyčerpání lze 
kupóny vrátit 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) CK Čedok – kupóny v hodnotách 1000,- Kč a 5000,- Kč, přičemž lze uplatnit i více kupónů na jeden 
zájezd a prostřednictvím dostatečného množství  kupónů tak lze uhradit i celý zájezd; CK Čedok je 
rozesílá v papírové podobě poštou, s uvedeným jménem držitele; jejich časová platnost je 6 měsíců.  

http://www.bo-import.cz/


----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Bo-Import – poukazy na nákup v naší prodejně nebo e-shopu v hodnotě 500,- Kč a 1000,- Kč; náš 
kupón bude opatřen unikátním kódem generovaným v systému Shopix. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) Dobrý anděl – při zvolení kupónů v hodnotě 100 bodů či 500 bodů odešleme tomu odpovídající 
částku 100,- Kč nebo 500,- Kč na účet Dobrého anděla 


