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* Do jaké kategorie jste byli podle svého charakteru podnikání zařazeni se dozvíte před Vaším vstupem do hry elektronickou cestou.

** S výjimkou servisní a garážové techniky.

*** Informaci o výši Vašeho průměrného měsíčního obratu za uvedené období (pro účely hry nazvaného STARTOVNÍ OBRAT) obdržíte před Vaším vstupem do 
hry elektronickou cestou nebo na vyžádání kdykoliv během hry od příslušného obchodního zástupce. 
Váš STARTOVNÍ OBRAT se po celou dobu jarní bonusové hry STOUPEJ A BER 2010 nemění. Zákazníkům bez odpovídající obratové historie v roce 2009 bude 

STARTOVNÍ OBRAT stanoven podle jiných kritérií.

2)  ZÍSKEJ ZVÝHODNĚNÉ BODY ZA NAVÝŠENÍ OBRATU

1)  ZÍSKEJ BODY ZA OBRAT

OBCHODNÍK:

SERVIS:

OBCHODNÍK:

SERVIS:
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Bonusová hra STOUPEJ A BER 2010 bude probíhat ve dvou kategoriích OBCHODNÍK a SERVIS*



TABULKY BONUSŮ:
OBCHODNÍK (body) SORTIMENT APM SERVISNÍ VYBAVENÍ OSTATNÍ*

SERVIS (body) SORTIMENT APM SERVISNÍ VYBAVENÍ OSTATNÍ*
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JAK VYBRAT SVŮJ BONUS?

Za nashromážděné body má zákazník nárok na 
BONUSOVÉ POUKAZY (žádost o něj viz bod 4 
na zadní straně tohoto letáku) v odpovídající 
finanční hodnotě (podle tabulek vlevo) a ty po 
jejich obdržení uplatní u dodavatele bonusu:

         kategorie SORTIMENT APM 
a SERVISNÍ VYBAVENÍ
Zákazník uplatní Bonusový poukaz se sezna-
mem požadovaného zboží (POZOR: zboží v 
maloobchodních cenách bez DPH !) v období 
platnosti poukazu na pobočkách APM Auto-
motive nebo u příslušného obchodního zá-
stupce (seznam je na www.apm.cz). 

         kategorie OSTATNÍ (např. elektronika, 
auto/moto, dovolená, zážitky apod.)
Zákazník uplatní Bonusový poukaz v období 
platnosti přímo v obchodní síti příslušného do-
davatele bonusu (seznam partnerů a způsob 
uplatnění poukazu bude průběžně aktualizo-
ván v sekci hry ´Stoupej a ber 2010´ na webech 
www.apm.cz a www.autoprofiteam.cz).

Ilustrační příklady případných typů bonusů:

Všechny uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč včetně platné DPH.
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY HRY ´STOUPEJ A BER 2010´:

do hry jsou automaticky zařazeni registrovaní zákazníci APM Automotive s.r.o. uskutečněním odběru zboží ze sortimentu uvedené 
společnosti v obdbobí hry ´Stoupej a ber 2010´

minimální dosažený měsíční obrat zákazníka v jednotlivých měsících hry ´Stoupej a ber 2010´ pro účely převodu na body započí-
távané do hry ´Stoupej a ber 2010´ je stanoven pro kategorii OBCHODNÍK na 20.000,- Kč (bez DPH, v cenách zákazníka) a pro kategorii 
SERVIS na 5.000,- Kč (bez DPH, v cenách zákazníka)

o aktuální výši svého bodového konta bude zákazník informován denně prostřednictvím informace po přihlášení do zabezpečené 
sekce hry ́ Stoupej a ber 2010´v elektronickém katalogu APMCat a na webu www.apm.cz a průběžně na vyžádání od regionálně přísluš-
ného obchodního zástupce APM Automotive (seznam obchodních zástupců najdete na www.apm.cz)

zažádat o vystavení bonusového poukazu musí zákazník pouze v určených obdobích hry (1. - 10. dubna nebo 1. - 10. května nebo 
1. - 30. června) odesláním elektronického objednacího formuláře ze své zabezpečené zóny v elektronickém katalogu APMCat a na webu 
www.apm.cz nebo zasláním žádosti se specifikací vybraného bonusu na e-mailovou adresu stoupejaber@apm.cz nebo prostřednic-
tvím regionálně příslušného obchodního zástupce APM Automotive

bonusy z kategorií SORTIMENT APM nebo SERVISNÍ VYBAVENÍ nebo OSTATNÍ lze mezi sebou vzájemně libovolně kombinovat. Sou-
čet bodů, odpovídající kombinaci zvolených bonusových poukazů, však nesmí přesáhnout aktuální hodnotu bodů na bodovém kontě 
zákazníka v okamžiku podání žádosti zákazníkem o získání těchto bonusových poukazů!

zákazník obdrží bonusový poukaz odpovídající vybrané hodnotě a kategorii bonusové nabídky v nejbližším možném termínu, nej-
později však do konce kalendářního měsíce, v němž o bonusový poukaz požádal 

neuplatněné nebo o příslušný odebraný bonusový poukaz ponížené body zákazníka se automaticky převádějí do dalšího měsíčního 
období jarní části hry ´Stoupej a ber 2010´

při neuplatnění zájmu zákazníka o bonusový poukaz nejpozději do 30.6.2010 všechny zbylé (neuplatněné) body a tím i nárok na 
příslušné bonusové poukazy z jarní části hry ´Stoupej a ber 2010´ zákazníkovi zanikají

Na této straně je pouze výběr základních pravidel a podmínek akce ́ Stoupej a ber 2010´. Kompletní závazná pravidla a podmín-
ky budou v průběhu akce k dispozici na www.apm.cz a budou je mít v tištěné formě obchodní zástupci APM Automotive.

Více informací na www.apm.cz, www.autoprofiteam.cz nebo u obchodních zástupců APM Automotive
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