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Certifi kát Dvacet kuřat
•  Tento certifi kát má hodnotu dvaceti neposedných kuřat. Darovaná 

kuřata znamenají pro chudé rodiny zdroj příjmů. Když vyrostou, začnou 
snášet vejce, případně je jejich majitelé mohou vyměnit na trhu za boty, 
oblečení, nebo třeba mouku. Nákupem tohoto certifi kátu přispějete na 
program pomoci OBŽIVA v rámci sbírky www.skutecnapomoc.cz.

Počet bodů: 149 bodů
Kat.číslo: OD161
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Poukázka Parfemland
•   Poukaz oprávňující k nákupu parfému a kosmetiky 

z internetového obchodu www.parfemland.cz.

POUKÁZKA V HODNOTĚ 500 KČ
Počet bodů: 299 bodů
Kat.číslo: OD151

POUKÁZKA V HODNOTĚ 1000 KČ
Počet bodů: 599 bodů
Kat.číslo: OD152

Certifi kát Dvacet kuřat

Unicef Nákupní taška
•   Praktická nákupní taška v okouzlujícím designu! 

Díky pevným a dlouhým popruhům vhodná 
i pro nošení přes rameno.

•  100% bavlna, 40 x 35 x 12 cm

Počet bodů: 300 bodů
Kat.číslo: OD200
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Poukaz na vstupenku 
do multikin CineStar

• Uplatnění všech multikinech CineStar v ČR.

Počet bodů: 80 bodů
Kat.číslo: OD164

Kompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.czKompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.cz



Pomocníci 
v domácnosti

Prací prášek 
Palmex
•  Univerzální prací prášek 

pro bílé i barevné prádlo
•  2kg

Počet bodů: 45 bodů
Kat.číslo: OD208
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Mop set Leifheit 
•  speciální princip rotačního odstředivého ždímání
•  mop zůstává pouze minimálně vlhký (ideální pro 

podlahy citlivé na vlhkost, jako jsou dřevěné, 
korkové atd.)

•  plně pohyblivý kloub mopu - vytírání do osmiček, 
vytírání schodů, rohů atd.

•  pracovní objem vědra 7 litrů
• 1 náhradní návlek

Počet bodů: 461 bodů
Kat.číslo: OD209

NESCAFÉ Dolce 
Gusto CIRCOLO
•  Objem zásobníku na vodu (l): 1.3
•  Zeleno červený LED spínač zap/vyp
• Příkon 1500 W
•  Exkluzivně na kávové kapsle Nescafé 

Dolce Gusto – až 20 různých nápojů

Počet bodů: 1 330 bodů
Kat.číslo: OD206

Ponorný mixér Gallet 
MIX 335 3v1
•  2 rychlosti 
•  seká, šlehá, mixuje 
•  mixovací tyč z nerez oceli, šlehací metla 
•  nádoba se sekacím nožem o objemu 500 ml 
•  pracovní nádoba 500 ml

Počet bodů: 221 bodů
Kat.číslo: OD13

Kompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.czKompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.cz

Pomocníci 
v kuchyni www.online.offi cedepot.czwww.online.offi cedepot.cz



Mobilní telefon 
Samsung S5230
•  Konstrukce telefonu: dotykový*3,2 Mpx 

fotoaparát umožňuje pořizování snímků 
a videa při jakékoliv příležitosti  

•  3” velký displej si zachovává vynikající čitelnost 
i z krajních úhlů. 

•  Paměť:vnitřní paměť 50 MB, externí paměť: Mi-
croSD™ slot ano (až 8 GB)

• 2000 položek v telefonním seznamu* 500 SMS

Počet bodů: 952 bodů
Kat.číslo: OD225

Relax

Elektronika

Olej do koupele Nivea
•  Koupel s cenným mandlovým olejem pro hebkost

i velmi suché pokožky. 

Počet bodů: 87 bodů
Kat.číslo: OD208

Blu-Ray 
přehrávač Philips
•  Přehrávání disků Blu-ray s technologií 

3D umožňuje vychutnat si doma úplný 
zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení

•  Certifi kace DivX Plus HD pro přehrávání 
DivX ve vysokém rozlišení

• 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
•  Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky 

bez ztráty jediného titulku
•  Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz 

v plném rozlišení HD 1080p

Počet bodů: 1 237 bodů
Kat.číslo: OD2226 
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Bavlněná froté 
osuška Marry
• 70x140 cm

Počet bodů: 60 bodů
Kat.číslo: OD214

Kompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.czKompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.cz



Cestování

Sport, hry 
a turistika

Pétanque
•  Sada kovových koulí na Pétanque 

v polyesterovém pouzdrě

Počet bodů: 103 bodů
Kat.číslo: OD233
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Pétanque
•  Sada kovových koulí na Pétanque 

v polyesterovém pouzdrě

Počet bodů: 
Kat.číslo:

9  l  Sport, hry a turistika
Kapesní nůž
Nůž z nerez oceli a plastu se 14 funkcemi: 
• velký nůž
• malý nůž 
• vývrtka 
•  otvírák na konzervy s malým šroubovákem 

(i pro křížové šrouby) 
•  otvírák na láhve se šroubovákem – odstraňovač 

izolace z drátů 
• výstružník, bodec 
• nerezový kroužek na klíče 
• pinzeta 
• párátko 
• nůžky 
• víceúčelový háček

Počet bodů: 267 bodů
Kat.číslo: OD238

Cestovní kufr
•  Polyesterový kufr na kolečkách s kovovým 

teleskopickým madlem
•  36x49x20,5cm

Počet bodů: 271 bodů
Kat.číslo: OD79

Deštník Poppins
•  Polyesterový deštník s automatickým otvíráním,

obalem a plastovou rukojetí

Počet bodů: 80 bodů
Kat.číslo: OD47

Kompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.czKompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.cz www.online.offi cedepot.cz



Fer.Rondnoir T12
•  Oplatka s kakaovou náplní a čokoládou 

uvnitř, v čokoládové polevě

Počet bodů: 43 bodů
Kat.číslo: OD250

Kosmetika

Občerstvení

Sprchový gel Nivea 
Double Effect
•  S obsahem pečujícího avokádového oleje vytvoří bohatou 

pěnu a umožní hladké a dokonalé oholení.
•  Vaše pokožka získá hedvábnou jemnost.
• Po každém sprchování se budete cítit jako znovuzrozená.
 

Počet bodů: 33 bodů
Kat.číslo: OD239

Smažené brambůrky 
Staročeský hostinec

• Žádané tři příchutě – sůl, česnek a slanina. 

Počet bodů: 16 bodů
Kat.číslo: OD79
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Sprchový gel pro 
muže Dove
•  na tělo i obličej, čistí osvěžuje, díky 

technologii MICROMOISTURE bojuje 
proti vysušování pokožky.

Počet bodů: 34 bodů
Kat.číslo: OD244

Kompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.czKompletní sortiment najdete po prihlášení na www.online.offi cedepot.cz



12
  l

  P
ra

vi
dl

a
13  l  Pravidla

PRAVIDLA (část 1.)
Toto jsou podrobná pravidla OD Klubu (dále jen „klub“) společnosti OfficeDepot s. r. o. (dále jen „Office Depot“)

Podmínky členství v klubu
– za každou nákupní částku 1000 Kč bez DPH, která byla vyfakturována, budou členovi klubu vždy přiděleny 3 body

1.  Členem klubu může být :
a) účastník některé z předchozích her, kterému bylo přiděleno účastnické číslo a je doposud řádně zaregistrován 
b)  právnická osoba, organizační složky podniku nebo fyzická osoba starší 18 let působilá k právním úkonům, která společnosti Office Depot 

zaslala řádně vyplněnou přihlášku (formulář přihlášky je součástí katalogu OD Klubu a je ke stažení na internetových stránkách  
www.officedepot.cz) a jíž bylo přiděleno účastnické číslo pro účely klubu (dále jen „člen klubu“). 
 
OD Klub se nevztahuje na zákazníky státní správy, či místní samosprávy. 
 
Přihlášku lze zaslat : 
– na faxové číslo : 8001 54321 
– e-mailem na adresu : odklubcz@officedepot.com 
– poštou na adresu : Office Depot, Floriánova 2461, 253 01 Hostivice 
– prostřednictvím Vašeho obchodního zástupce 
– na www.officedepot.cz

2.  Pro každou dodací adresu (tj. požadované místo dodání zboží), kterou člen klubu ve své objednávce uvede, je nutno podat samostatnou 
přihlášku.

3.  Členovi klubu jsou za jím vyfakturované zboží, které je objednáno z platného katalogu Zítra nebo Zdarma® dle Všeobecných obchodních 
podmínek Office Depot, přidělovány body následovně : 
– za každou nákupní částku 1000 Kč bez DPH, která byla vyfakturována, budou členovi klubu vždy přiděleny 3 body
– vyfakturované částky se kumulují a body se načítají z celkového dosaženého obratu člena klubu 
– každému novému členovi klubu jsou při vstupu do zákaznického programu „OD Klub“ automaticky připsány 2 body navíc 
 
Příklad: 
 

Pořadí objednávek
ode dne registrace  

do OD Klubu

Kupní cena
bez DPH

Obrat člena klubu Počet bodů na kontě

1. objednávka 999,- Kč 999,- Kč 2 body (startovné)

2. objednávka 1 200,- Kč 2 199,- Kč 8 dobů

3. objednávka 30 520,- Kč 32 719,- Kč 98 bodů

 

4.  Informace o počtu bodů na kontě :
– průběžně e-mailem, pokud na přihlášce člen klubu uvede e-mailovou adresu 
– na www.online.officedepot.cz, 
– v ostatních případech na základě žádosti člena klubu

5.  Při dosažení stanoveného počtu bodů a za podmínky, že člen klubu nemá vůči Office Depot žádné neuhrazené splatné závazky, vzniká
členovi klubu nárok na dárek. Dárky s počty bodů potřebnými pro vznik nároku na ně jsou uvedeny v katalogu „OD Klub“ a na internetových 
stránkách www.officedepot.cz. 
 
Přehled nabízených dárků může být společností Office Depot průběžně aktualizován. Členovi klubu vzniká vždy nárok na jeden ze skupiny dárků, 
které odpovídají dosaženému počtu bodů, dle přehledu platného ke dni doručení žádosti člena klubu o zaslání dárku. 
 
Člen klubu je povinen zažádat Office Depot o dárek písemně na výše uvedené kontakty: poštou, faxem, e-mailem nebo on-line na  
www.officedepot.cz. V písemné objednávce je povinen uvést katalogové číslo s názvem dárku, počet požadovaných kusů a dodací  
adresu, na kterou má být dárek doručen.

6.  Dárek bude členovi klubu doručen zdarma, do 14 dnů od objednání na základě žádosti za podmínky, že člen klubu získal dle uvedených pravidel 
minimálně takový počet bodů, který je stanoven pro vznik nároku na vybraný dárek. Dárek bude společností Office Depot doručen na dodací 
adresu uvedenou v objednávce a vydán na základě předávacího protokolu osobě uvedené v přihlášce do klubu, v objednávce nebo osobě, která 
prokáže své oprávnění za takovouto osobu jednat (plná moc, výpis z Obchodního rejstříku).

7.  Překročí-li vybraný dárek hranici 1 000 bodů (1 ks zboží), objednávající osoba je povinna objednat cenu pouze na základě písemné nebo faxové 
objednávky podepsané statutárním orgánem společnosti (jednatelem společnosti).

8.  Okamžikem doručení žádosti člena klubu o poskytnutí dárku, splňující výše uvedené podmínky, jsou členovi klubu odečteny body odpovídající 
vybranému dárku.Doručením dárku registrace člena v klubu nezaniká.

9. Tento klub je společností Office Depot vyhlášen na dobu neurčitou.

10.  Office Depot má právo kdykoliv změnit pravidla klubu či klub ukončit, a to i bez uvedení důvodu. Změna pravidel klubu či jeho ukončení bude 
oznámeno způsobem shodným nebo obdobným s vyhlášením tohoto klubu.

11.  V případě ukončení klubu se připočtou členovi pouze body přidělené – dle výše uvedených pravidel – do dne jeho ukončení. Člen klubu má 
právo zaslat žádost o poskytnutí dárku, na který mu dle počtu jím získaných bodů vznikl nárok, nejdéle do 1 měsíce ode dne ukončení klubu. 
Neobjednal-li zákazník u společnosti Office Depot déle než 6 měsíců, jeho členství v klubu zaniká.



PRAVIDLA (část 2.)

Etické zásady programu „OD Klub“
Účastníkem zákaznického klubu a výhercem dárku je vždy společnost. O vstupu do zákaznického klubu a o jeho průběhu informuje vedení 
společnosti přihlašovatel.

Účastníkovi zákaznického klubu vzniká nárok na dárek při dosažení stanoveného počtu bodů a za podmínky, že nemá vůči společnosti 
Office Depot žádné neuhrazené splatné závazky. 

Dárek bude účastníkovi doručen zdarma, na základě písemné žádosti o dárek, za podmínky dosažení stanoveného počtu bodů pro získání 
uvedeného dárku.

Dárek bude doručen řidičem na dodací adresu (adresa společnosti), nikoli na osobní adresu zaměstnance společnosti, a bude předán na 
základě předávacího protokolu, a to osobě uvedené v přihlášce do zákaznického klubu nebo osobě, která prokáže své oprávnění za tuto 
osobu jednat (plná moc, výpis z Obchodního rejstříku).

Office Depot předpokládá, že se účastník zákaznického klubu přihlásil do zákaznického programu
„OD Klub“ pouze v případě, je-li slučitelný s interními předpisy a pravidly dané společnosti.

Co je OD Klub? 
OD Klub je věrnostní program společnosti Office Depot. Zákazníci se tohoto programu mohou zúčastnit po přihlášení do OD Klubu.

Jak se stát členem klubu?
Členem klubu se stanete velice jednoduše. Stačí zaslat vyplněnou přihlášku :
1) na faxové číslo : 8001 54321
2) e-mailem na adresu : odklubcz@officedepot.com
3) poštou na adresu : Office Depot, Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
4) prostřednictvím Vašeho obchodního zástupce
5) na www.officedepot.cz

Co za to?
Za zboží z tohoto katalogu neutratíte žádné peníze. Pouze tak uplatňujete body nasbírané díky nákupu zboží z katalogu Zítra nebo zdarma.

Jak získat body?
Princip není nijak složitý. Za každou kupní částku 1000 Kč (bez DPH), která byla vyfakturována, jsou členovi OD Klubu přiděleny 3 body. K tomu 
každý nový účastník programu získává 2 body jako „startovné“.

Jak zjistit stav konta?
Stav konta si ověříte na www.officedepot.cz nebo e-mailem na odklubcz@officedepot.com.

Jak objednat vybraný dárek?
Toto je nutno učinit písemně na naši adresu :
- OD Klub – Office Depot, Floriánova 2461, 253 01 Hostivice

- e-mailem na odklubcz@officedepot.com, případně faxem na 8001 54321
- nejpohodlněji si však objednáte na www.online.officedepot.cz

Kam pro radu?
Otázky týkající se OD Klubu posílejte na odklubcz@officedepot.com.
Tyto adresní a identifikační údaje slouží společnosti Office Depot s. r. o. pouze k provozování zákaznického programu OD Klub.
Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro společnost Office Depot s. r. o. Zpracování poskytnutých údajů je upraveno zák. č. 101/2000 Sb.

PŘIHLÁŠKA OD KLUB

Zákaznické číslo:

Obchodní jméno a sídlo 
právnické osoby:
(nebo organizační 
jednotky)
/
Jméno a bydliště
fyzické osoby:

Dodací adresa:

Osoba oprávněná
k převzetí zásilky:

IČ:

Tel.: DIČ:

Fax: E-mail

Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů společností Office Depot s. r. o. Tento souhlas 
poskytuji na dobu neurčitou, po kterou budu účastníkem zákaznického programu OD Klub.

Podpis
s uvedením funkce:

Razítko:
(u právnických os.)

Místo a datum:

Vyplněnou přihlášku zašlete:
- poštou na adresu OD Klub:  Ofice Depot s. r. o. 

Floriánova 2461 
253 01 Hostivice

- případně zdarma faxem na číslo 8001 54321
- přihlášku také můžete předat Vašemu obchodnímu zástupci
- vyplnit přihlášku na internetové adrese: www.officedepot.cz
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tel. zdarma 8001 54322
fax zdarma 8001 54321

odklubcz@offi cedepot.com
www.ProcOffi ceDepot.cz

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY DÁRKU Z VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU OD KLUB

Název fi rmy: IČO:

Dodací adresa:

Kontaktní osoba:

Tel.: E-mail

Dárek: Kód dárku:

Svým podpisem schvaluji objednání dárku z věrnostního programu OD Klubu.

Statutární zástupce
Jméno a příjmení:

Podpis:

Razítko:

Datum:


