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sleva při každém nákupu ve výši 3-10%
(neplatí u již zlevněného zboží a u akčních nabídek)

garance poskytované ve všech obchodech
Intersport v Evropě
(mezinárodní záruka spokojenosti zákazníka & záruka služeb, záruka
výměny, záruka nejlepších cen, záruka odborného poradenství, záruka
nabídky top značek)

Poskytování záruk
• mezinárodní záruka spokojenosti zákazníka & záruka služeb
Nákup u firmy Intersport znamená bezstarostný nákup - a sice po celém světě. Neboť ve více než 5.000 obchodech ve 30
zemích se zákazníci mohou spolehnout na optimální poradenství, podporu a servisní služby.

• záruky na výměny
Neodpovídá-li produkt zakoupený v prodejně Intersport očekávání zákazníka, během 4 týdnů ode dne zakoupení výrobek
i po prvním použití bez problémů vyměníme. Výrobek nesmí být poškozen a musí zůstat funkční. Pro výměnu je nutný originální pokladní lístek.

• záruka nejlepších cen
Nalezne-li zákazník do 7 dnů v republice v jiné prodejně identický produkt (stejný model, velikost, barva) za prokazatelně
nižší cenu, vyplatíme mu cenový rozdíl v hotovosti. Výjimku tvoří nabídky z internetových médií a mobilních služeb jakož
i výprodejové akce.

• záruka odborného poradenství
U nás Vám poradí nejlépe vzdělaní prodejní poradci, kteří pravidelně absolvují produktová- a odborná školení a disponují
praktickými zkušenostmi v mnoha druzích sportu. Pokud nebude poradenství odpovídat Vašemu očekávání, obraťte se
na místě na vedoucího obchodu. Zaručujeme vyřešení Vašich problémů.

• záruka nabídky top značek
Jako celosvětově největší obchod se sportovním zbožím nabízíme nejlepší světové značky ve všech katagoriích a zaručujeme
nejlepší výběr sportovního vybavení a oblečení.

Žádost o vystavení zákaznické karty

Žádám o vystavení zákaznické karty pro obchod Intersport Chomutov v Bezručově ulici č.p. 4218
Jméno a příjmení
Bydliště

E-mail (uveďte pokud si přejete zasílat aktuální informace elektronicky, např. letáky, výprodeje, atd.)
Souhlasím, aby společnost dauern s.r.o. – provozovatel obchodu Intersport Chomutov se sídlem Chomutov, Bezručova 4218, IČO 25434462
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách inf. společnosti, mnou
uvedené údaje použila a zpracovala ve své databázi zákazníků a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb. Beru na vědomí, že mám
právo údaje opravit. Tento můj souhlas platí až do doby než jej písemně zruším.

Podpis

