KLUB

VĚRNOSTNÍ KARTA
VĚRNOSTNÍ KARTA
Česká republika
Česká republika

STAŇTE SE I VY ČLENEM NAŠEHO
M&S VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
A ZÍSKEJTE TAK PLNO VÝHOD
PŘIHLASTE SE A ZÍSKÁVEJTE INFORMACE
O NEJNOVĚJŠÍCH MÓDNÍCH TRENDECH,
NOVÝCH KOLEKCÍCH, AKČNÍCH NABÍDKÁCH
A VÝPRODEJÍCH A UŽÍVEJTE SI VŠECHNY VÝHODY,
KTERÉ VÁM M&S KARTA PŘINÁŠÍ.

Facebook.com/MarksandSpencer

www.marksandspencer.cz

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Přihlaste se do M&S Věrnostního programu a užívejte si výhody s ním spojené:
• Obdržíte 1 bod za každou 1 Kč, kterou utratíte
• Za každých 3 000 bodů Vám zašleme peněžní poukázku na další nákup
• Exkluzivně jako člen klubu získáte speciální slevy a bonusové nabídky
• Budete první, kdo se dozví o našich novinkách a akčních nabídkách
• Získáte osobní online účet k Vaší M&S kartě
Číslo karty (vyplní zaměstnanec Marks and Spencer)
Jméno*
Příjmení*
Žena*

Muž*

Datum narození DD-MM-RR*
E-mail*
Mobil*
Korespondenční adresa*
Ulice*

Číslo popisné/orientační*

Město*

PSČ*

Podpis*

Datum*

*povinná políčka
Jednoduše vyplňte formulář a odevzdejte ho zaměstnancům u Pultu služeb zákazníkům na jakékoliv prodejně M&S.
Pravidla a podmínky: Kompletní pravidla a podmínky M&S Věrnostního programu najdete na www.mnsloyalty.
cz. Aktivací své karty souhlasíte s pravidly a podmínkami uvedenými na www.mnsloyalty.cz. Držitel karty M&S
musí být starší 18 let a mít bydliště na území ČR. Vyplněním a podepsáním registračního formuláře dává držitel
karty souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři nebo získaných
používáním karty za účelem vytvoření chráněného elektronického informačního systému Marks and Spencer
Czech Republic, a.s. a dále též za účelem nabízení obchodu a služeb společností Marks and Spencer Czech
Republic, a.s., Vyskočilova 1481/4, Praha 4 – Michle, 140 00 a to po celou dobu platnosti členství držitele karty
v M&S Věrnostním programu. Držitel karty má právo kdykoli odmítnout souhlas se šířením sdělení souvisejících
s M&S Věrnostním programem, tímto okamžikem končí zároveň členství v M&S Věrnostním programu. Pokud si
přejete zaslat kompletní pravidla a podmínky M&S Věrnostního programu nebo máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte
nás, prosíme, e-mailem na klub@marks-and-spencer.cz. Do M&S Věrnostního programu se můžete přihlásit také
pomocí online registrace, kterou najdete na www.mnsloyalty.cz/registrace.html.

