PODMÍNKY REGISTRACE DO SLUŽBY „PENÍZE ZPĚT“
Tyto podmínky („Podmínky“) vydala společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., IČO: 618 60 476,
se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2947 („Sodexo“), a upravují registraci držitelů
elektronických stravenek Gastro Pass CARD („Držitel“ a „GPC“) ke službě cashback poskytované
vybranými partnery společnosti Sodexo („Partneři“ nebo jednotlivě „Partner“) ve spolupráci se
společností Sodexo.
1) Služba cashback dle těchto Podmínek spočívá v tom, že Držiteli, který zaplatí u příslušného
Partnera za zboží nebo služby elektronickou stravenkou GPC, bude připsána zpět na jeho
účet spojený s elektronickou stravenkou GPC určitá část částky zaplacené Držitelem
prostřednictvím elektronické stravenky GPC („Cashback“).
2) Podmínkou pro využití Cashbacku Držitelem je registrace ke Cashbacku v osobním účtu
Držitele na internetové stránce www.sodexo-ucet.cznebo v mobilní aplikaci Sodexo Osobní
účet a vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami. Společnost Sodexo sdělí Držiteli eletronicky
– zobrazením aktivního pole v jeho osobním účtu, zda registrace ke Cashbacku proběhla
úspěšně. Registrace Držitele je úspěšná pouze tehdy, obdrží-li Držitel sdělení společnosti
Sodexo o úspěšnosti registrace.[DJ1] [MJ2] [DJ3]
3) Je-li Držitel úspěšně registrován ke Cashbacku, společnost Sodexo zajistí, aby poté, co
Držitel zaplatí u příslušného Partnera poskytujícího Cashback za zboží nebo [MJ4] [DJ5]
služby elektronickou stravenkou GPC, bylo k účtu tohoto Držitele spojeného s jeho
elektronickou stravenkou GPC připsána částka odpovídající sazbě Cashbacku nabízené
tímto Partnerem. Sodexo provádí takové připsání jednou týdně.
4) Informace o Partnerech zapojených do služby Cashback a o sazbách Cashbacku
nabízených těmito Partnery je dostupná na info.sodexo.cz/peníze-zpet. Sodexo bude tyto
informace průběžně měnit a aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnému stavu dle ujednání
mezi Partnery a Sodexo.
5) R
 egistrací vyjadřuje Držitel souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat.
6) Držitel bere na vědomí, že registrací ke Cashbacku se nijak nemění rozsah zboží a služeb,
za něž lze zaplatit prostřednictvím elektronické stravenky GPC.
7) Sodexo nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Držitelům v souvislosti
s poskytováním služby Cashback.
8) S
 odexo si vyhrazuje právo zcela či částečně ukončit poskytování služby Cashback.

