
Všeobecné podmínky členství a principy V ěrnostního programu CAROIL 
 
I. Principy V ěrnostního programu 

Tyto Všeobecné podmínky členství a principy věrnostního programu CAROIL (dále jen „Podmínky“) 
upravují podmínky účasti ve Věrnostním programu provozovaném společností CRAOIL, a.s. se sídlem 
Vyškov, Krátká 4, PSČ: 68201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl B, vložka 689, IČO: 01783122 (dále jen „CAROIL“).  

Věrnostní program je určen zákazníkům společnosti CAROIL. Člen Věrnostního programu při 
nákupech na čerpacích stanicích CAROIL v České republice sbírá body na svůj osobní účet a za 
nasbírané body získává od společnosti CAROIL odměny ve formě slevy na nákup zboží a služeb 
poskytovaných v provozovnách společnosti CAROIL, případně jeho smluvních partnerů. 

 
II. Podmínky a vznik členství ve V ěrnostním programu 

Členství v programu OK Plus je bezplatné. Členem Věrnostního programu se může stát fyzická osoba 
starší 18 let, která řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku do Věrnostního programu. Z 
Věrnostního programu jsou vyloučeny právnické osoby, sdružení fyzických osob nebo právnických 
osob, asociace a jiné skupiny.  

Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok. Členství vzniká v okamžiku převzetí řádně 
vyplněné přihlášky společností CAROIL. Odevzdáním vyplněné přihlášky zákazník vyjadřuje svůj 
souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů po celou dobu 
členství ve Věrnostním programu, a s jejich využitím společností CAROIL za účelem poskytování 
nových informací a dále nabízení a využívání výhod v rámci Věrnostního programu a dále souhlasí s 
tím, že tyto údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail mohou být zpřístupněny smluvním partnerům 
Věrnostního programu za účelem nabízení zboží a služeb resp. využívání výhod pro členy. 

Společnost CAROIL si vyhrazuje právo vyloučit z programu člena Věrnostního programu v případě, 
že: 

i) byly porušeny tyto Podmínky; 
ii) člen Věrnostního programu vyjádřil nesouhlas s Podmínkami, s jejich změnami či doplňky; 
iii) člen poškozuje dobré jméno společnosti. 

Člen Věrnostního programu může kdykoli v průběhu členství na adresu CAROIL doručit písemnou 
nebo elektronickou žádost o ukončení členství. Členství zaniká převzetím žádosti o ukončení členství. 
CAROIL si vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu, pokud nebyla členská karta 
použita déle než 12 měsíců. Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu. Ke dni ukončení členství 
nebo vyloučením člena zanikají vůči společnosti  CAROIL veškeré nároky, vyplývající z členství ve 
Věrnostním programu.  

 

III. Členské karty 

Všem zájemcům o využití Věrnostního programu CAROIL je vydána bezplatně členská karta ve formě 
přívěšku ihned po zaznamenání prvního nákupu nad 1.000,- Kč, a odevzdání vyplněné přihlášky 
k členství ve Věrnostním programu.  

Členská karta slouží k zaznamenávání bodů nasbíraných za nákupy uskutečněné členem Věrnostního 
programu na čerpacích stanicích CAROIL. Členská karta zákazníka je nepřenosná a vystavuje se na 
jméno majitele účtu. Členská karta zůstává vlastnictvím společnosti CAROIL a na vyžádání musí být 
vrácena zpět.  

V případě, že zákazník bude používat neplatnou nebo cizí členskou kartu, případně bude nárokovat 
výhody vyplývající z této karty, které mu nepřísluší, může být tato členská karta odebrána personálem 
společnosti CAROIL.  



Jakákoli odpovědnost společnosti CAROIL za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím 
nebo ztrátou karty je vyloučena. 

 

IV. Získávání bod ů 

Body jsou základní jednotkou využívanou na účtech zákazníků a vyjadřují míru loajality člena 
Věrnostního programu. Body budou členovi připsány za každý nákup pohonných látek na čerpacích 
stanicích CAROIL po předložení členské karty bezprostředně při placení před uzavřením transakce, 
body nelze načíst dodatečně. Body jsou zaznamenávány na osobním účtu člena a okamžitý celkový 
počet bodů nasbíraných členem je zobrazen na účtence za uskutečněný nákup. Body jsou 
nepřevoditelné na jiného člena. 

Za každé tři natankované litry pohonné látky získává zákazník jeden bod. Společnost CAROIL si 
vyhrazuje právo uvedenou bodovou hodnotu kdykoliv změnit. Každá změna bude platná dnem 
oznámení na webových stránkách www.caroil.eu.  

Společnost CAROIL si vyhrazuje právo určit, na které druhy pohonných látek se započítávání bodů 
nevztahuje. Jedná se zejména o alternativní pohonnou látku CNG (stlačený zemní plyn). Aktuální 
seznam pohonných látek, na které se započítání nevztahuje, je zveřejněn na webových stránkách 
www.caroil.eu.  

Body za nákup pohonných látek lze načíst výhradně jednou. Platnost načtených bodů zaniká, bez 
ohledu na okamžik jejich získání, vždy 12 měsíců po provedení posledního nákupu s použitím karty 
člena Věrnostního programu u společnosti CAROIL. Pokud nejsou body v tomto období využity, 
dochází k jejich automatickému smazání. Smazané body nelze následně využít. Společnost CAROIL, 
a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv odečíst z účtu člena body za nákup zboží, který tento člen 
neuskutečnil, za zboží kterému nepřísluší bodové ohodnocení, anebo kterému přísluší jiná bodová 
hodnota, než byla započtena. 

Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se 
připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel. 

O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s Věrnostním programem 
rozhoduje s konečnou platností společnost CAROIL. Se svými námitkami, stížnostmi a reklamacemi 
ohledně připsání bodů za nákupy zboží a služeb od smluvních partnerů je člen Věrnostního programu 
povinen obrátit se přímo na tohoto partnera. CAROIL za závazky partnera neručí a jakákoli 
odpovědnost společnosti CAROIL v souvislosti se službami smluvního partnera je vyloučena. 

 

V. Využívání bod ů 

Odměnu zákazníka za nasbírané body je možnost nákupu zboží a služeb na čerpacích stanicích 
CAROIL se slevou, případně výhodné nákupy zboží a služeb u partnerských společností, jejichž 
aktuální seznam je uveden na webových stránkách www.caroil.eu. Poskytování odměn a výhod 
partnerských společností se řídí výhradně podmínkami příslušného smluvního partnera. 

Čerpání odměny ve formě slevy na nákup lze provést předložením členské karty bezprostředně při 
nákupu. Výše slevy je ekvivalentem hodnoty využitých bodů. Hodnota jednoho bodu je rovna jedné 
koruně české. V rámci marketingových akcí může mít bod u vybraného sortimentu jinou hodnotu a to i 
jen dočasně, v takovém případě bude vždy u tohoto sortimentu hodnota bodu komunikována. 

Využitím slevy za body, bude z účtu člena odečteno odpovídající množství bodů. Body nelze využít 
k získání slevy na nákup zboží a služeb skrze mincovní automaty (kávový automat, ruční mytí vozů, 
vysavač a podobně). Body nelze směnit za hotovost. Za nevyčerpané body nebudou vráceny peníze. 

 

VI. Ostatní 



Společnost CAROIL si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv bez náhrady ukončit, případně 
kdykoli tyto Podmínky změnit. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny Podmínek účinné okamžikem 
jejich zveřejnění na www.caroil.eu. Poté, co nové Podmínky nabudou účinnosti, má se za to, že člen 
se změnou Podmínek souhlasí okamžikem použití karty při nákupu zboží či služeb na čerpacích 
stanicích CAROIL. Nebude-li zákazník se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn své členství 
ukončit. 

Tyto Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu jsou platné a účinné od 1. 8. 2014 

 

 

 

 


