OBCHODNÍ PODMÍNKY GRAND KARTY BENZINA
(platné a účinné od 1. 1. 2014)

1.

OBECNÉ PODMÍNKY:
a) Společnost BENZINA, s.r.o. vydává jednorázové platební karty - tzv. GRAND
KARTY. Na tyto karty lze realizovat jednorázový odběr vždy výhradně jednoho
druhu pohonných látek (benzin, nafta, plyn), které jsou k prodeji v síti čerpacích
stanic BENZINA s obsluhou v České republice v okamžiku uplatnění karty jejím
držitelem.
b) Na přední straně karty je uveden název karty (Grand karta), číslo karty, nominální
hodnota karty v Kč a platnost karty (MM/RRRR), popř. text nebo logo. Na zadní
straně karty je magnetický pruh pro elektronické čtení údajů karty a informace
o použití Grand karet na čerpacích stanicích BENZINA.
c) Platnost karty je do posledního dne měsíce daného roku uvedeného na kartě,
maximálně 1 rok od data objednání Grand karty.
d) BENZINA, s.r.o. předá kupujícímu vyrobené karty ve sjednaném množství a kvalitě
v souladu s „Objednávkou Grand karty“. BENZINA, s.r.o. však nemá povinnost
předat kupujícímu vyrobené karty dříve než dojde k realizaci plateb kupujícím (viz.
bod 2.b) Obchodních podmínek), a to i plateb předchozích splatných dluhů z jiných
dřívějších dodávek i jiného zboží od BENZINA, s.r.o.. Lhůta pro předání karet je 15
pracovních dnů od data zaplacení veškerých splatných faktur kupujícím.

2.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) Grand karta je vydávána v nominální hodnotě požadované kupujícím s minimální
hodnotou 200,-- Kč, maximálně do výše 1.000,-- Kč.
b) Společnost BENZINA, s.r.o. vystaví kupujícímu fakturu - na nominální hodnotu
Grand karet (odpovídá násobku objednaných karet a jejich nominální hodnoty) a na
poplatek za vydání Grand karet (odpovídá násobku objednaných karet a poplatku za
vydání):
• Grand karta bez textu nebo s černobílým textem či logem: 24,-- Kč / 1ks
• Grand karta s barevným textem či logem: 36,-- Kč /1 ks
c) Po připsání finančních prostředků na účet BENZINA, s.r.o. - účet Grand karet
uvedený na faktuře - jsou karty zaslány poštou nebo v případě osobního převzetí
karet kupujícího telefonicky informuje BENZINA, s.r.o. o datumu vyzvednutí v sídle
BENZINA, s.r.o., Praha.
d) Překročí-li držitel karty při čerpání pohonných látek nominální hodnotu uvedenou
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na kartě, musí částku nad tuto nominální hodnotu vypořádat v hotovosti nebo jinou
platební kartou akceptovanou na čerpací stanici BENZINA. Na akceptaci Grand karet
se nevztahuje žádná sleva.
e) Karta opravňuje jejího držitele pouze k jednorázovému odběru pohonných hmot.
Nedočerpání nominální hodnoty karty jde na vrub držitele karty. Vzniklý rozdíl mezi
nominální hodnotou uvedenou na kartě a skutečnou čerpanou částkou se držiteli
karty nevrací. Případný rozdíl není možné požadovat ani na příslušné čerpací
stanici BENZINA, ani na společnosti BENZINA, s.r.o.. Nominální hodnotu karty je
možné čerpat pouze v době platnosti uvedené na kartě. V případě nevyčerpání
nominální hodnoty karty v době platnosti, držiteli karty nebude poskytnuta žádná
náhrada, ani výměna.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Zodpovědnost za kvalitu předaných karet je plně na straně BENZINA, s.r.o.
a v případě oprávněné reklamace ze strany kupujícího nese BENZINA, s.r.o. veškeré
důsledky.
b) Grand kartu může kupující podle svého uvážení předat k jejímu využití třetí osobě
s tím, že zajistí plnou informovanost třetí osoby o jejím použití na čerpacích
stanicích BENZINA v České republice.
c) Předáním karet kupujícímu nabývá tento ke kartám vlastnické právo a je dále
zodpovědným za způsob nakládání s nimi a jejich správné využití dle „Obchodních
podmínek Grand karet Benzina“.
d) BENZINA, s.r.o. se zavazuje, že převezme Grand karty od kupujícího nebo jiného
držitele grand karty v plném rozsahu, a jako úplatu za odběr pohonných látek na
čerpacích stanicích BENZINA v České republice, pokud tyto karty budou předloženy
během doby jejich platnosti.
e) „Obchodní podmínky Grand karty Benzina“ jsou nedílnou součástí „Objednávky Grand karty“ a kupující souhlasí s jejich zněním i pro následující karty realizované
na základě doplňujících objednávek.
f) Pro uzavírání smlouvy je vyloučeno použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku,
který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů
vůle smluvních stran.
g) Pro smluvní vztahy, na které se vztahují tyto „Obchodní podmínky Grand karty
Benzina“, se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
h) Kupující bere na vědomí, že BENZINA, s.r.o. je oprávněna v přiměřeném rozsahu
změnit „Obchodní podmínky Grand karty Benzina“. Se změněnými „Obchodními
podmínkami Grand karty Benzina“ je BENZINA, s.r.o. povinna kupujícího seznámit
nejméně jeden měsíc před navrhovaným dnem nabytí účinnosti příslušné změny, a to
zveřejněním na internetových stránkách www.benzinaplus.cz a případně jiným
oznámením změny kupujícímu. Kupující je povinen průběžně se seznamovat s
obsahem internetových stránek www.benzinaplus.cz a seznámit se se změněnými
„Obchodními podmínkami Grand karty Benzina“, dojde-li ke zveřejnění jejich
změny. Neprojeví-li kupující před navrhovaným dnem nabytí účinnosti změny
výslovný písemný nesouhlas a současně neodstoupí od smlouvy, stávají se změněné
„Obchodními podmínkami Grand karty Benzina“ ode dne své účinnosti pro smluvní
strany závazné.
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