
dobré bonusy se vždy vracejí





dárek  hodnota  bonus 
číslo: karty:  body:

11 Kč 500  100
12 Kč 1000  200
13 Kč 2000  400
14 Kč 5000  1000
15 Kč 10000  2000

Grand karta Benzina pro čerpání pohonných hmot v síti čerpacích stanic Benzina, a.s.
 platnost v celé ČR



Dobíjecí kupony mobilních operátorů - Vodafone, 02, T-Mobile
Vodafone kupon Kč 500, O2 kupon Kč 350 a Kč 550, kupon Twist Kč 400

dárek  hodnota  bonus 
číslo: kuponu:  body:

211 Kč 500  100
221 Kč 350  70
222 Kč 550  110
231 Kč 400  80



Poukázky na nákup zboží v prodejnách DATART
 platnost v celé ČR

dárek  hodnota  bonus 
číslo: poukázky:  body:

31 Kč 500  100
32 Kč 1000  200



Poukázky na nákup zboží v prodejnách BAUMAX-X
 platnost v celé ČR

dárek  hodnota  bonus 
číslo: poukázky:  body:

41 Kč 100  20
42 Kč 500  100
43 Kč 1000  200



Poukázky na nákup zboží v prodejnách OBI
 platnost v celé ČR

dárek  hodnota  bonus 
číslo: poukázky:  body:

51 Kč 500  100
52 Kč 1000  200



Poukázky na nákup zboží v obchodním řetězci TESCO
 platnost v celé ČR

dárek  hodnota  bonus 
číslo: poukázky:  body:

61 Kč 100  20
62 Kč 200  40
63 Kč 500  100



Technická příručka - tyčová ocel
Přehled chemického složení značek zařazených do příslušné normy, přehlednou formou zpracované technické dodací podmínky, uživatelský komentář k technickým 
dodacím podmínkám, materiálové listy nejužívanějších značek ocelí z jednotlivých skupin.

dárek  hodnota  bonus 
číslo: poukázky:  body:

81 Kč 450  90

dá
čí



1. Společnost Bohdan Bolzano s.r.o. (dále jen Bohdan Bolzano) se zavazuje, že zákazník obdrží po získání příslušného počtu bodů a na základě zaslané žádosti dárek 
 podle svého výběru z aktuálního katalogu BB BONUS.

2.  Bohdan Bolzano se zavazuje, že zákazník obdrží dárek nejpozději do 30 dnů od podepsání a zaslání žádosti. Dárek může zákazník obdržet, jen pokud nemá k Bohdan
 Bolzano závazky po splatnosti.

3. Tato akce je určena pouze pro zákazníky Bohdan Bolzano.

4. Do této akce mohou být zařazeni zakázníci Bohdan Bolzano, kteří v aktuálním nebo předchozím roce dosáhli objemu objednávek minimálně 200.000,- Kč bez DPH.
 Rozhodující jsou fakturované částky včetně dobropisů a vrubopisů v rámci jednoho IČ.

5. Body se získávají za odběr zboží a služeb od Bohdan Bolzano přepočtem z fakturované částky v poměru 1.000,- Kč bez DPH = 1 bod. Zaokrouhluje se dolů, 
 tzn. 3.999,- Kč = 3 body. V rámci programu BB BONUS lze získat maximálně 2.000 bodů za rok.

6. Zákazník je pravidelně jedenkrát za 3 měsíce informován o počtu bodů formou čtvrtletního výpisu z BB BONUS konta. Součástí výpisu je i formulář žádosti o dárek 
 - objednávkový kupon. Vyplnění a zaslání tohoto formuláře je současně přihláškou do programu BB BONUS.

7. Věrnostní program BB BONUS je zahájen 1.1. a trvá do 31.12. aktuálního roku. Body za aktuální rok musí být uplatněny nejpozději do 31.3. roku následujícího.

8. Bohdan Bolzano si vyhrazuje právo v případě vyčerpání zásob nebo v případě jiných nepředvídatelných okolností nahradit vybrané dárky obdobnými dárky ve stejné 
 bodové a cenové hodnotě.

9. Katalog BB BONUS představuje aktuální seznam dárků. Dárky jsou zásadně voleny tak, aby je zákazníci mohli využít pro firemní i osobní účely, v závislosti 
 na vnitrofiremních pravidlech.

v Kladně 3.1.2012
Martin Přibil / ředitel společnosti v. r. / 

Pravidla programu BB BONUS pro ČR





Bohdan Bolzano s.r.o.
Huťská 1379, 272 01 Kladno, Česká republika

tel.: (+420) 312 613 300, fax: (+420) 312 613 350

e-mail: bohdan@bolzano.cz

www.bolzano.cz


