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Vážení zákazníci,
již tradičně vám chceme zpříjemnit podzimní stavební sezónu krátkodobým Věrnostním  
programem s nabídkou více než 40 000 atraktivních dárků. Za vaše nákupy  
stavebních materiálů od vybraných dodavatelů budete opět sbírat body, které následně  
vyměníte za vámi zvolenou odměnu. Pro velký úspěch opět vybírejte dárky z tohoto  
prospektu nebo z e-shopu kasa.cz, kde na vás čeká vybavení do domácnosti, zahrady  
a dílny, vše pro vaše děti a domácí mazlíčky. Seznamte se s jednoduchými pravidly a zapojte 
se v podzimní sezóně do Věrnostního programu!

Pravidla Věrnostního programu podzim 2019

Účastníci Věrnostního programu podzim 2018 
Věrnostní program podzim 2019 (dále jen VP) je určen pro stávající a budoucí zákazníky společnosti  
STAVOSPOL, s.r.o. (dále jen STAVOSPOL), a to malé stavební společnosti, řemeslníky, živnostníky, stavební společnosti a 
konečné spotřebitele. Věrnostní program není určen pro stavebniny. Před prvním nákupem musí být zákazník zaregistrován  
v informačním systému STAVOSPOLu jako obchodní partner.

Platnost Věrnostního programu podzim 2019
Program odměn platí od 23. 9. do 30. 11. 2019.

Sbírání, přidělování a odepisování bodů
Účastníci VP sbírají body za nákupy zboží, od vybraných dodavatelů prezentovaných v prospektu, od 23. 9. 2019 
do 30. 11. 2019. Letošní odměna má hodnotu 2 % z celkového objemu vámi nakoupeného zboží, tj. za 100 Kč nákupu 
bez DPH, obalů a palet, získáte 2 body.

Body jsou zákazníkům na jejich konta načítány automaticky. Pokud se zákazník rozhodne vyměnit body za odměnu, dojde  
k odečtení příslušného počtu bodů z jeho konta. Převod bodů mezi jednotlivými účastníky není možný.

Čerpání odměn
Odměna bude poskytnuta výhradně po uhrazení všech faktur v termínu splatnosti. Čerpání odměn je možné v období  
od 1. 12. 2019 do  31. 1. 2020, není-li dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů
STAVOSPOL se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníků Věrnostního programu v souladu s nařízením Evropského  
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 (GDPR). Všechny získané osobní údaje účastníka VP budou  
používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím 
osobám, ani jinak zneužity. Zákazník uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv  
požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem na adresu:  
marketing@stavospol.cz.

Závěrečná ustanovení
STAVOSPOL si vyhrazuje právo na aktualizaci a typové změny nabídky odměn a právo na využívání a publikaci informací 
z tohoto programu kromě osobních údajů zákazníků. Všechny změny jsou účinné od data zveřejnění nebo prostřednictvím 
zaměstnanců STAVOSPOLu.

V Brně, dne 23. 9. 2019 
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Dodavatelé stavebních 
materiálů zahrnutí 
do programu odměn:
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PROGRAM
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KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ

Pánev ETA Titanium Plus 
695390010 černá
Pánev na omelety s nepřilnavým povrchem 
s přísadou titanu o rozměrech 280x50 mm 
a o objemu 2,2 l.

Hrnec s poklicí ETA Titanium 
Plus 695490010 černý
Polévkový hrnec s nepřilnavým povrchem 
s přísadou titanu o rozměrech 280x130 mm 
a o objemu 6,3 l.

1400
bodů

2200
bodů

VĚRNOSTNÍ
PROGRAM
PODZIM
2019

Z celkové nabídky 
více než 40 000 odměn 
vybíráme:
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KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE

Kuchyňská váha 
ETA Dori 6778 90000 nerez
Digitální nerezová kuchyňská váha ETA 
Dori s vysokou přesností vážení.

400
bodů

Opékač topinek 
ETA Storio 9166 90020 černý
Topinkovač ETA Storio vám připraví 2 topinky 
krásně křupavé současně. Zvolit si můžete 
ze 7 stupňů ohřevu, disponuje funkcí 
rozmrazování a tlačítkem STOP.

Hot dog Gallet Dijon MAH 50 bílý
Hotdogovač GALMAH50 umožňuje připravit 
až 12 párků najednou, snadno se čistí a disponuje 
samostatnými spínači pro varnou nádobu a trn.

450
bodů

700
bodů
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KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE

Kávomlýnek 
ETA Magico 0065 90000 černý
Mlýnek na kávu s nerezovou mlecí komorou, ocelovými 
nerezovými čepeli, s extra vysokými otáčkami až 29 000 
za minutu, 100% zachovává aroma čerstvě umleté kávy.

Rychlovarná konvice 
ETA Ela 8598 90040 šedá
Spolehlivá šedá varná konvice s kvalitním 
středovým kontaktem uvaří až 1,7 l vody. 
Oceníte odnímatelný filtr proti vodnímu 
kameni i bezpečnostní výklopné víko.

700
bodů

Ponorný mixér ETA Tasso 3056 90000 bílý
Výkonný stejnosměrný DC motor s příkonem 600 W, 
nerezová noha, TURBO tlačítko, šlehací metla, 
sekáček 500 ml, nádoba 700 ml.

800
bodů

350
bodů
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KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE

Odšťavňovač ETA Vital Press 1032 90000 černý
Odšťavňovač ETA Vital Press s pomalým odšťavňováním 
pro zachování maxima vitamínů, živin a intenzity chutí 
z lisovaného ovoce a zeleniny.

Sušička ovoce 
Gallet Quimper DES 122 šedá/bílá
Domácí sušička potravin s čirými sušícími síty 
a plynulou regulací teploty o příkonu 250 W, 
která má nízkou energetickou spotřebu.

Elektrický pečící hrnec 
ETA Pečenka 0133 90000 černá/nerez
Tradiční pečicí hrnec ETA Pečenka určený od pečení 
a zapékání až po dušení a vaření. 

2200
bodů

3800
bodů

850
bodů
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KUCHYŇSKÉ A DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Gril kontaktní ETA Party Chef 5155 90000
Elektrický kontaktní gril se dvěma grilovacími plochami 
o rozměru 29x30 cm je ideální pro grilování masa, 
ryb, zeleniny a opékání pečiva.

2200
bodů

Stolní mixér Delimano 
NUTRIBULLET 900 PRO FAMILY SET
Inovativní stolní mixér Delimano NUTRIBULLET 
900 PRO FAMILY SET. A v čem spočívá jeho 
genialita? Dokáže vaše tělo doslova napumpovat 
vitamíny a živinami.

2800
bodů

Rýžovar ETA Grano 2139 90000
Rýžovar ETA Grano pro zdravou přípravu rýže, 
luštěnin, polévek nebo cereálií.

550
bodů



9

Espresso ETA Nero 5180 90000 černé
S automatickým kávovarem ETA Nero s příkonem 
1 470 W si připravíte espresso, cappuccino, caffe latte 
a espresso macchiato.

7000
bodů

KUCHYŇSKÉ A DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Kuchyňský robot 
ETA Gustus Gulliver 1128 90010
Kuchyňský robot ETA Gustus Gulliver s extrémně 
výkonným 1200 W motorem a s bohatým 
příslušenstvím zvládne i velké zatížení.

Vinotéka Hyundai VIN 12 B
Domácí vinotéka v elegantním provedení 
na 12 lahví je vybavena LED displejem 
s ovládáním a vnitřním osvětlením. Svými 
rozměry je vhodná i do menších bytů.

3000
bodů

5500
bodů
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Elektrický pilník na chodidla 
ETA Fenité 2348 90000 bílý
Elektrický pilník na chodidla a paty ETA Fenité 
s Li-ion akumulátorem, jehož výdrž je až 90 minut. 
Dobíjení přes mikro USB kabel.

Fén ETA Fenité 6320 90020 bílý
Cestovní fén ETA Fenité se sklopným 
držadlem, 3 stupně nastavení teploty, 
2 rychlosti proudění vzduchu.

OSOBNÍ PÉČE

500
bodů

300
bodů

Osobní váha Gallet Trézlidé 
PEP 817 s tělesnou analýzou
Stylově černá osobní váha analyzuje množství tuku 
a vody, svalovou hmotu a hmotnost kostí. Doporučí 
denní příjem kalorií a pamatuje si vaši poslední váhu.

400
bodů
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500
bodů

250
bodů

Fitness náramek 
Huawei Band 3 Pro (55023008) černý
Fitness náramek 0,95“ AMOLED 240 x 120, akcelerometer, 
gyroskop, krokoměr, senzor okolního světla, senzor srdečního 
tepu, kalorie, budík, čas, krokoměr, měření vzdálenosti, 
spánková aktivita a další.

OSOBNÍ PÉČE

Zastřihovač vlasů 
Hyundai HC 800 černý
Víceúčelový zastřihovač 6 v 1 s ostrými nerezovými břity 
o příkonu adaptéru 3 W. Multifunkční zastřihovač určený 
pro stříhání vlasů, vousů, chloupků v uších a nose.

Zastřihovač chloupků 
ETA Luis 4341 90000
Zastřihovač chloupků a kotlet, se 3 nástavci, 
provoz na baterie AA. 

1400
bodů
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POMOCNÍCI V DOMÁCNOSTI

Vysavač podlahový 
ETA Rubio 049190010 červený
Energeticky úsporný vysavač ETA Rubio 
s 850 W ECO motorem pro šetrnější vysávání, 
vhodný i pro náročnější typy povrchů.

Vysavač robotický 
ETA Fido 1512 90000 černý/šedý
Robotický podlahový vysavač 2 v 1 
s funkcí mopování.

1000
bodů

1000
bodů

4500
bodů

Parní čistič ETA 1264 90000 Aquabelo
Rychlá pára bez chemie s ručním parním čističem ETA 
Aquabelo, který čistí, odmašťuje a zároveň desinfikuje. 
Výkon 1000 W, 9x příslušenství.
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POMOCNÍCI V DOMÁCNOSTI

Aroma difuzér 
ETA Essenco 1634 90000 bílý
Aroma difuzér s ultrazvukovou technologií 
rozprašování je určen pro místnosti do 20 metrů 
čtverečných.

6000
bodů

Váha na zavazadla 
ETA Travello 0769 90000 nerez
Digitální cestovní váha s vysoce odolným nylonovým 
vážícím popruhem je ideálním pomocníkem 
pro vážení zavazadel.

Čistička vzduchu 
ETA Puris 3569 90000 bílá
Čistička vzduchu ETA Puris s vynikající úrovní filtrace 
(až 99,97% účinnost) a s funkcí ionizace pokryje 
až 80 metrů čtverečných.

300
bodů

800
bodů
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ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA

Externí pevný disk 2,5“ Verbatim 
Store ‚n‘ Go GEN2 500GB (53193) černý
Externí pevný disk 2,5“ kapacita 500GB, USB 3.0.

Bezdrátová nabíječka GND 10 W 
(WCH10CB02) černá
Bezdrátová nabíječka, podpora rychlonabíjení, 
výstupní výkon až 10W, vstup microUSB.

400
bodů

Kabel GND USB / USB-C, 1m, 
opletený (USBAC100MM08) titanium
Datový a napájecí USB-C kabel, vidlice USB A – USB-C, 
délka 1 metr, barva titanová.

150
bodů

1100
bodů
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Autokamera Niceboy C1 černá
Autokamera Full HD (1920x1080)/30 fps, 6,1 cm 
LCD displej, úhel záběru 150°, parkovací režim, 
záznam zvuku, foto 12 Mpx, G-senzor, cyklické 
natáčení, podpora paměťových karet.

ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA

250
bodů

650
bodů

750
bodů

Držák na mobil GoGEN univerzální, 
magnetický (GOGMCH613) černý
Držák pro telefony a navigace magnetický.

Powerbank GoGEN 20000 mAh, 
Lightning (PB200004GR) šedá
Power Bank GoGEN 20000 mAh, vstup micro 
USB 5V/2A, vstup Lightning 5V/1A, výstup 
USB1 5V/1A, USB2 5V/2,1A, šedá.
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ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA

1800
bodů

Přenosný reproduktor 
GoGEN BS 110B černý
Přenosný reproduktor, výkon 5 W, hudba 
přes Bluetooth, FM rádio, Handsfree, 
vstup AUX, výdrž baterie 6 hodin

450
bodů

Chytré hodinky iGET ACTIVE A6 
(84000433) černý
Chytré hodinky 1.3“ IPS LCD 240 x 240, 
barometr, krokoměr, senzor srdečního tepu, kalorie, 
výškoměr, budík, čas, krokoměr, měření rychlosti, 
měření tepové frekvence, měření vzdálenosti,...

Sluchátka GoGEN HBTM 31R 
(HBTM31R) černá/červená
Bezdrátová sluchátka přes hlavu, skládací, FM tuner, 
mikrofon, ovládání hlasitosti, připojení přes Bluetooth, 
MP3, výdrž baterie až 6 hod. kabel 1,2 m, černá.

550
bodů
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ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA

2600
bodů

1700
bodů

Mobilní telefon Huawei Y5 2018 
Dual SIM (SP-Y518DSBOM) černý
Mobilní telefon 5,45“ IPS LCD 720 x 1440 HD+, 
procesor Mediatek MT6739 Quad-Core (1,5GHz), 
Interní paměť 16 GB, RAM 2 GB, Dual SIM, fotoaparát 
8 Mpx, Wi-Fi, Bluetooth, LTE (4G)/ 3G, GPS, FM 
rádio,...

Mikrosystém GoGEN MSC 372 BT U černý
Mikrosystém s CD (CD, CD-R/RW), Bluetooth, MP3, WMA, LCD, 
FM rádio, 2 x 15 W, USB, Line-in, ekvalizér, dálkové ovládání.

700
bodů

Meteorologická stanice 
Hyundai WS8446 černá
Meteorologická stanice, vnitřní i venkovní teplota, 
předpověď počasí.
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Televize JVC LT-32VF52L černá
TV s rozlišením Full HD (1920×1080), úhlopříčka 81 cm, 
DVB-C/S2/T/T2 (H.265) – certifikováno ČRa, Wi-Fi, 
Smart TV – internetový prohlížeč, 600 PPI, HbbTV, 3x HDMI, 
2x USB, energetická třída A+.

5500
bodů

Televize JVC LT-40VF52L černá
TV s rozlišením Full HD (1920×1080), úhlopříčka 
102 cm, DVB-C/S2/T/T2 (H.265) – certifikováno ČRa, 
Wi-Fi, Smart TV – internetový prohlížeč, 600 PPI, HbbTV, 
3x HDMI, 2x USB, energetická třída A+.

6500
bodů

ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA
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Vybírejte z více než 
40 000 odměn na:

VĚRNOSTNÍ
PROGRAM
PODZIM
2019

GRILOVÁNÍ

1550
bodů

2500
bodů

Ohniště Fieldmann FZG 1010 (450529)
Kovové zahradní ohniště o průměru 75 cm využijete nejen 
k opékání špekáčků, ale i jako příjemný element pro posezení 
venku i během chladnějších večerů.

Ohniště Tepro Copper Mountain
Moderní kulaté ohniště v měděném provedení 
plnohodnotně nahrazuje klasické otevřené ohniště. 
Přinese vám kouzelnou atmosféru hořícího ohně 
při posezení na zahradě nebo terase.




