Promotion Regulations "YEAR OF GOLDEN BENEFITS"
1. The promotion "YEAR FULL OF GOLD BENEFITS" is organized by AmRest Coffee s.r.o., with
registered office in Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, Company number 28167694, entered
into the Commercial register maintained at the Metropolitan Municipal Court in Prague, file C
130118.
2. The promotion is related to the loyalty program under the name "Starbucks Rewards" [the official
website of the Program, available at http://rewards.starbuckscoffee.cz/], whose terms and
conditions
are
available
at
http://www.starbuckscoffee.cz/about-card/starbucksrewards/programmeregulations. All terms capitalized terms in these Regulations shall have the
meaning defined in the regulations of the "Starbucks Rewards" program.
3. The promotion is organized from 1:00 pm on May 8, 2018 to 3:00 pm on May 31, 2018.
4. Participants may be all natural persons who meet the requirements of being a User of the
"Starbucks Rewards" program.
5. In order to benefit from the promotion, the Participant should join the "Starbucks Rewards"
program on the terms described in the regulations of this program during the promotion period.
6. Each participant who joins the "Starbucks Rewards" program during the promotional period will
automatically receive the Golden Status in accordance with the provisions 1.21 of the program
regulations without the need to obtain 200 (two hundred) stars.
7. The participant who joins the program during the promotional period by generating a virtual
Starbucks Card will be entitled to benefit from the benefit described in provision 3.4.4 provided
that at least one Transaction has been made with such a card.
8. These Regulations are available at the office of the Organizer's office, at Starbucks Cafes and in
the electronic version on the Program's Website, at: rewards.starbuckscoffee.cz (including
download as PDF).

Prague, 8 May 2018

Pravidla marketingové akce "ROK PLNÝ ZLATÝCH BENEFITŮ"
1. Marketingová akce "ROK PLNÝ ZLATÝCH BENEFITŮ" je organizována společností AmRest Coffee
s.r.o., se sídlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, 158 00, IČO 28167694, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 130118.
2. Tato marketingová akce odkazuje na zákaznický program "Starbucks Rewards" [oficiální
internetová
stránka
programu
„Starbucks
Rewards“
je
k
dispozici
na
http://rewards.starbuckscoffee.cz/cz/], všeobecné podmínky programu "Starbucks Rewards" jsou
k
dispozici
na
http://www.starbuckscoffee.cz/about-card/starbucks-rewards/programmeregulations. Všechny pojmy psané velkými písmeny v těchto pravidlech mají stejný význam jako
tyto pojmy ve Všeobecných podmínkách programu "Starbucks Rewards".
3. Marketingová akce je pořádána od 13:00 hodin 8. května 2018 do 15:00 hodin 31. května 2018.
4. Zúčastnit této marketingové akce se mohou pouze fyzické osoby za současného splnění podmínek
pro účast v programu "Starbucks Rewards".
5. Pro získání výhod plynoucích z této marketingové akce, se musí účastník akce přihlásit do programu
"Starbucks Rewards" za podmínek stanovených těmito pravidly, a to během období pořádání této
marketingové akce.
6. Každý Zákazník, který se přihlásí do programu "Starbucks Rewards" během období pořádání
marketingové akce, za splnění podmínek výše, získá automaticky Zlatý status dle ustanovení 1.21
Všeobecných podmínek programu "Starbucks Rewards", a to bez nutnosti nasbírání 200 Hvězd.
7. Každý Zákazník, který se přihlásí do programu "Starbucks Rewards" v období trvání této
marketingové akce vygenerováním Digitální karty je oprávněn k čerpání výhod dle 3.4.4
Všeobecných podmínek programu "Starbucks Rewards", a to za předpokladu, že s touto Digitální
kartou uskutečnil alespoň jednu Transakci.
8. Pravidla této marketingové akce jsou dostupné v sídle organizátora akce, ve všech kavárnách
Starbucks a v elektronické verzi na internetové stránce programu "Starbucks Rewards" na:
rewards.starbuckscoffee.cz (obsahuje ke stažení jako PDF).

V Praze dne 8.5. 2018

