PODMÍNKY PROGRAMU gloTM LOVERS
Co je program gloTM lovers?
gloTM lovers je program určený příznivcům zařízení gloTM. V rámci tohoto programu mají jeho
účastníci možnost získat finanční odměnu za doporučení nákupu zařízení gloTM na E-shopu
dalším osobám nebo za zprostředkování prodeje zařízení gloTM přes gloTM Ambasadora a řadu
dalších výhod.
Kdo program gloTM lovers pořádá a organizačně zajišťuje?
Pořadatelem programu gloTM lovers je společnost British American Tobacco (Czech Republic),
s.r.o., IČO 61775339, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426 (dále jako
„BAT“).
Kdo se může stát gloTM loverem?
gloTM loverem se může stát každý příznivec zařízení gloTM, který je starší 18 let.
Z účasti na programu gloTM lovers jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru
k BAT, které zastávají funkci gloTM Ambasadora.
Jaké jsou podmínky účasti v programu gloTM lovers?
Podmínkou účasti v programu gloTM lovers je registrace na webových stránkách myglo.cz
včetně uvedení bankovního účtu a prohlášení, zda je gloTM lover uživatelem nikotinových
výrobků či nikoli. Každý může provést tuto registraci pouze jedenkrát, tj. každý může mít pouze
jeden gloTM lover účet.
Pokud budou v rámci této registrace uvedeny nepravdivé či nepřesné údaje, může to mít za
následek vyřazení z programu gloTM lovers.
Účastí v programu gloTM lovers souhlasí každý gloTM lover s těmito podmínkami programu gloTM
lovers a zavazuje se je dodržovat. Jakékoliv porušení těchto podmínek může vést s okamžitou
účinností k ukončení Vaší účasti v programu gloTM lovers.
Co mohu účastí v programu gloTM lovers získat?
Vždy získáte exkluzivní informace ze světa gloTM – např. ohledně limitovaných edicí, nových
příchutí, nejrůznějších akcí, party a dalších skvělých věcí!

1)

Odměna za doporučení nákupu zařízení gloTM na E-shopu.

Za doporučení nákupu zařízení gloTM dalším osobám můžete za níže uvedených podmínek
získat finanční odměnu.
Jak vzniká nárok na odměnu za doporučení nákupu zařízení gloTM?
Každý gloTM lover od nás ihned po registraci obdrží unikátní kód. Tento kód poté sdělí dospělým
uživatelům tabákových výrobků, kterým zařízení gloTM ke koupi doporučí. Pokud na základě
Vašeho doporučení dojde k nákupu Starter kit zařízení gloTM na e-shopu umístěném na webu

myglo.cz (dále jen „E-shop“) a kupující při tomto nákupu zadá Váš unikátní kód a uhradí v plné
výši kupní cenu za Starter kit zařízení gloTM a v zákonné lhůtě 14 dnů neodstoupí od kupní
smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku, vznikne Vám nárok na jednorázovou
odměnu ve výši 100 Kč. Tuto odměnu Vám BAT zašle na bankovní účet zadaný při registraci do
30 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž byly splněny všechny podmínky vzniku nároku
na odměnu.
Každá z osob, které jste zařízení gloTM doporučili ke koupi, může zadat Váš unikátní kód pouze
jedenkrát.

2)

Odměna za zprostředkování prodeje přes gloTM Ambasadora

Odměnu můžete získat také v případě, kdy a) zájemce o schůzku s gloTM Ambasadorem uvede
na stránkách https://myglo.cz/ v žádosti o kontakt Váš unikátní kód, dostaví se na schůzku s
gloTM Ambasadorem a zakoupí si Starter kit gloTM nebo b) zájemce přímo na schůzce s gloTM
Ambasadorem uvede při nové registraci Váš unikátní kód a zakoupí si Starter kit gloTM.
Jak vzniká nárok na odměnu za zprostředkování?
Pokud dospělý uživatel tabákových výrobků uvede unikátní gloTM lovers kód při registraci a) na
stránkách https://myglo.cz v sekci žádost o kontakt Ambasadorem nebo b) přímo za schůzce s
gloTM Ambasadorem, a zakoupí si Starter kit gloTM od Ambasadora a v zákonné lhůtě 14 dnů
neodstoupí od kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku, vznikne gloTM loverovi
nárok na jednorázovou odměnu ve výši 100 Kč. Tuto odměnu Vám BAT zašle na bankovní účet
zadaný při registraci do 30 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž byly splněny všechny
podmínky vzniku nároku na odměnu.
Komu mohu zařízení gloTM doporučit?
Zařízení gloTM můžete doporučit komukoliv, kdo je starší 18 let a užívá tabákové výrobky.
Jaké jsou povinnosti gloTM lovers?
Každý gloTM lover je povinen řádně splnit veškeré daňové povinnosti související s odměnami
získanými v programu gloTM lovers. BAT neodpovídá za porušení daňových povinností ze strany
gloTM lovers.
Jaká jsou práva BAT?
BAT si jako pořadatel programu gloTM lovers vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky tohoto
programu (včetně výše a druhu odměny) či program gloTM lovers zcela ukončit.
Nárok na odměnu, který vznikne do okamžiku účinnosti změny podmínek programu gloTM lovers
či do okamžiku účinnosti ukončení tohoto programu, zůstane zachován.
Tyto podmínky programu gloTM lovers nabývají účinnosti 9.9.2019.

