PODMÍNKY PROGRAMU gloTM PARTNERS
Co je program gloTM partners?
gloTM partners je program určený fyzickým osobám, a to prodavačům v nezávislých prodejnách
specializovaných na prodej tabákových výrobků. Za nezávislou prodejnu specializovanou na
prodej tabákových výrobků se považuje provozovna, která nespadá pod žádný velkoobchod.
V rámci tohoto programu mají jeho účastníci možnost získat finanční odměnu za prodej zařízení
gloTM a dále finanční odměnu za zprostředkování schůzky s gloTM ambasadorem, na které dojde
k prodeji zařízení gloTM.
Kdo program gloTM partners pořádá a organizačně zajišťuje?
Pořadatelem programu gloTM partners 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 partnerem?
gloTM partnerem se může stát pouze fyzická osoba starší 18ti let, která vykonává funkci
prodavače v nezávislé prodejně specializované na prodej tabákových výrobků a která splňuje
podmínky účasti v programu gloTM partners.
Jaké jsou podmínky účasti v programu gloTM partners?
Podmínkou účasti v programu gloTM partners je zřízení gloTM partner účtu prostřednictvím
registrace na www.myglo.cz/partners včetně uvedení čísla bankovního účtu gloTM partnera,
uvedení gloTM kódu prodejny a prohlášení, zda je gloTM partner uživatelem nikotinových výrobků
či nikoli. Registraci je možné provést pouze jedenkrát, tzn. účastník může mít pouze jeden glo TM
partner účet.
Pokud budou v rámci této registrace uvedeny nepravdivé či nepřesné údaje, může to mít za
následek vyřazení z programu gloTM partners.
Účastí v programu gloTM partners souhlasí každý gloTM partner s těmito podmínkami programu
gloTM partners a zavazuje se je dodržovat. Jakékoliv porušení těchto podmínek může vést
k ukončení Vaší účasti v programu gloTM partners s okamžitou účinností.
Co mohu účastí v programu gloTM partners získat?
1)

Odměna za prodej zařízení gloTM ve Vaší prodejně

Za prodej zařízení gloTM zákazníkům Vaší prodejny můžete za níže uvedených podmínek získat
finanční odměnu.
Jak vzniká nárok na odměnu za prodej zařízení gloTM?
Každý gloTM partner od nás ihned po registraci obdrží unikátní kód. Tento kód spolu s glo TM
kódem prodejny musí být použit dospělým uživatelem tabákových výrobků, kterému glo TM
partner prodal zařízení gloTM, při registraci na stránce www.myglo.cz/registrace přímo na
prodejně v okamžiku prodeje zařízení gloTM.

Za prodej zařízení gloTM při splnění výše uvedených podmínek vzniká glo TM partnerovi nárok na
jednorázovou odměnu ve výši 200 Kč. Tuto odměnu zašle BAT na bankovní účet glo TM partnera
zadaný při registraci do 30 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž byly splněny všechny
podmínky vzniku nároku na odměnu.
2)

Odměna za zprostředkování schůzky s glo TM Ambasadorem, na které dojde
k prodeji zařízení gloTM

Nárok na tuto odměnu vzniká v případě, kdy zájemce o schůzku s gloTM Ambasadorem uvede
na stránkách https://myglo.cz/vyzkousejte-glo v žádosti o kontakt unikátní kód gloTM partnera,
následně se dostaví na schůzku s gloTM Ambasadorem a zakoupí si zařízení gloTM.
Jak vzniká nárok na odměnu za zprostředkování?
Pokud dospělý uživatel tabákových výrobků uvede unikátní gloTM partner kód při registraci na
stránkách https://myglo.cz/vyzkousejte-glo v sekci žádost o kontakt Ambasadorem, zakoupí si
zařízení gloTM od Ambasadora a v zákonné lhůtě 14 dnů neodstoupí od kupní smlouvy uzavřené
prostředky komunikace na dálku, vznikne glo TM partnerovi nárok na jednorázovou odměnu ve
výši 100 Kč. Tuto odměnu zašle BAT na bankovní účet glo TM partnera zadaný při registraci do
30 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž byly splněny všechny podmínky vzniku nároku
na odměnu.
Komu lze zařízení gloTM doporučit?
Zařízení gloTM můžete doporučit komukoliv, kdo je starší 18 let a užívá tabákové výrobky.
Jaké jsou povinnosti gloTM partnera?
Každý gloTM partner je povinen řádně splnit veškeré daňové povinnosti související s odměnami
získanými v programu gloTM partners. BAT neodpovídá za porušení daňových povinností ze
strany gloTM partnera.
Jaká jsou práva BAT?
BAT si jako pořadatel programu gloTM partners vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky tohoto
programu (včetně výše a druhu odměny) či program gloTM partners zcela ukončit.
Nárok na odměnu, který vznikne do okamžiku účinnosti změny podmínek programu glo TM
partners či do okamžiku účinnosti ukončení tohoto programu, zůstane zachován.
Tyto podmínky programu gloTM partners nabývají účinnosti 1.6.2019.

