
  

 

ZÁKAZNICKÉ KARTY CENTRA FOTOŠKODA 

Centrum FotoŠkoda vydává s účinností od 27. 5. 2018 nový statut, kterým nahrazuje všechny 

dosud platné podmínky. 

 

Jak získáte zákaznickou kartu 

Stříbrná nebo zlatá zákaznická karta Vám bude přidělena a aktivována na základě uskutečnění 

nákupu v prodejních odděleních nového či použitého zboží, v oddělení fotoslužeb, ateliéru či 

prostřednictvím on-line služeb (eObchod, FotoBox, eBazar) podle níže uvedených podmínek a 

následném vyplnění registračního formuláře. 

 

Vyplnění a podepsání registračního formuláře je nutné pro stvrzení dobrovolného poskytnutí 

osobních údajů; tím nám dáváte souhlas k tomu, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vyplnění a podepsání registračního 

formuláře nezavazuje k žádným povinnostem. 

 

Stříbrnou kartu 

Získáte při jednorázovém nákupu za zboží nad 1.000 Kč, nebo za fotografické služby nad částku 

500 Kč.  Se stříbrnou kartou můžete uplatňovat slevy na kompletní sortiment nového zboží ve 

výši 2 %, a také 5 % na fotografické služby, MiniGalerii centra FotoŠkody a FotoKurzy. 

 

Zlatou kartu  

Získáte při jednorázovém nákupu nebo při součtu všech nákupů na stříbrné kartě za zboží nad 

100.000 Kč, nebo za fotografické služby nad částku 10.000 Kč. Se zlatou kartou můžete 

uplatňovat slevy na kompletní sortiment nového zboží ve výši 3 %, 10 % na fotografické služby, 

MiniGalerii Centra FotoŠkoda a 8 % na FotoKurzy. 

 

Informace související s výhodami a použitím zákaznické karty 

Výhody držitele karty: 

• může být informován o novinkách, akčních nabídkách i kulturních aktivitách Centra 
FotoŠkoda 

• může na požádání získat přehled uskutečněných nákupů 
• 10% sleva v kavárně Langhans v centru Člověka v tísni: 

http://www.clovekvtisni.cz/cs/langhans  
 

Slevu je možné uplatnit při úhradě zboží či služeb: 

• v hotovosti 

• bez hotovosti – platební kartou, fakturou 
• e-shop (číslo karty můžete do kolonky pro slevový kód vložit v průběhu nákupu) 

• při předložení zákaznické karty Centra FotoŠkoda 
 

Slevu není možné uplatnit: 

• v případě akčních nabídek a jiných slev 
• při nákupu použitého zboží, na služby FotoServisu a FotoPůjčovny 
• u prémiových produktů: Leica 

 

Při ztrátě, změně údajů či nefunkčnosti karty oznamte tuto skutečnost na adresu 

zakaznickyservis@fotoskoda.cz, nebo osobně v oddělení Zákaznického servisu.  

Ztracená karta bude zablokována a držiteli karty bude vydána karta s novým registračním číslem. 

 

Centrum FotoŠkoda si vyhrazuje právo změnit výši jím poskytovaných slev, podmínky a 

skutečnosti týkající se 

systému zákaznických karet. Aktuální informace o provedených změnách získáte osobně u našeho 

odborného personálu nebo na adrese: https://www.fotoskoda.cz/zakaznicke-karty/. 

 

Přejeme Vám příjemné a výhodné nákupy s naší zákaznickou kartou. 
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