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• Certifikát na terapeutickou výživu: výživná terapeutická směs s vysokým podílem
proteinů, určená dětem strádajícím akutní podvýživou, jejichž organismus je příliš
slabý pro podávání normální stravy.
• 150 sáčků terapeutické výživy k vyléčení 1 dítěte (na dobu 6–8 týdnů)
• Pro denní stravu 1 dítěte stačí 3 sáčky, každý o hmotnosti 92 g
a výživové hodnotě 2000 KJ
Kat. číslo: OD314

1043 bodů

Kompletní nabídků dárků najdete po přihlášení ke svému účtu na www.online.officedepot.cz.

KLÍČENKA
UNICEF
•
•
•
•

Klíčenka v jednoduchém moderním designu
Lze připnout na klíče, batoh, peněženku, opasek
S praktickým kroužkem na klíče
Velikost 5 cm

Kat. číslo: OD310

42 bodů

pomocníci
v kuchyni

MIKROVLNNÁ TROUBA GALLET FMOM 420W
•
•
•
•

ANTIADHEZNÍ NOŽE
A ŠKRABKA TESCOMA
PRESTO TONE
•
•
•
•
•

Nože a škrabka s antiadhezním povlakem
Šetrné ke krájeným a loupaným pokrmům
Opatřeny ochranným pouzdrem pro bezpečné skladování
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného plastu
Vhodné do myčky

Kat. číslo: OD321

111 bodů

Kompletní nabídků dárků najdete po přihlášení ke svému účtu na www.online.officedepot.cz.

Mikrovlnná trouba Gallet FMOM 420W o objemu 17 l
Vybavena otočným talířem o průměru 25,5 cm
Výkonem 700 W, regulovatelným v 5 stupních a příkonem 1050 W
Kromě tradičního ohřívání je vhodná i k rozmrazování a přihřívání potravin

Kat. číslo: OD155

449 bodů

pomocníci
s úklidem

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
AIRWICK FRESH MATIC
• Vůně a svěžest ve Vaší kanceláři
• Vůně: svěžest vodopádu

•• Strojek + náplň
•• Objem: 250 ml
•• Aroma vůně se může v průběhu roku měnit

Kat. číslo: OD303

92 bodů

MOP SET LEIFHEIT TWIST NEW
• Úklidový set vědra a mopu
• Mytí podlah bez kontaktu rukou a špinavé vody
• Pro všechny typy podlah – parkety, lamino
a dřevo
• Univerzální 20 l vědro s jedním kovovým uchem
• Rotační systém umístěný přímo v držadle
• Možnost prát návlek v pračce bez aviváže

Kat. číslo: OD209
Kompletní nabídků dárků najdete po přihlášení ke svému účtu na www.online.officedepot.cz.

464 bodů

hygiena

ANTIBAKTERIÁLNÍ MÝDLO
PROTEX
• Po celý den dodá příjemný pocit svěžesti
a zároveň poskytuje účinnou antibakteriální
ochranu
• Objem: 300 ml

Kat. číslo: OD337

39 bodů

KRÉM NA RUCE INDULONA OLIVOVÁ
• Olivová indulina je zvláčňující a hydratační krém
s olivovým olejem, který dodá rukám vitamin A a E
• Objem: 100 ml

Kat. číslo: OD336

Kompletní nabídků dárků najdete po přihlášení ke svému účtu na www.online.officedepot.cz.

16 bodů

elektronika

FLASH USB TRANSCEND
JETFLASH 760 64GB
• JetFlash 760 využívá nové technologie USB 3.0 a nabízí extrémně
rychlý přenos dat
• Plně kompatibilní se SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0
• Rychlost čtení: 70 MB/s
• Rychlost zápisu: 18 MB/s
• Rozměry: 69,6 × 20,9 × 8,9 mm

Kat. číslo: OD390

270 bodů

PŘENOSNÝ HARDISK ASUS
WIRELESS DUO
•
•
•
•

Přenosný pevný disk 2,5” s kapacitou 500 GB
USB 3.0, WiFi, NFC, baterie
Disponuje čtečkou paměťových karet SD
Vybaven vestavěnou baterií s kapacitou
3300 mAh, která na jedno nabití zajistí
až 8 hodin přehrávání
• Integrovaná Wi-Fi technologie
• Hmotnost: 300 g

Kat. číslo: OD389

Kompletní nabídků dárků najdete po přihlášení ke svému účtu na www.online.officedepot.cz.

752 bodů

cestování

TERMOHRNEK – NEREZ
• Kovový termohrnek z nerez oceli
• Objem: 380 ml

Kat. číslo: OD380

75 bodů

SOUPRAVA CESTOVNÍCH ADAPTÉRŮ
•
•
•
•
•

Jen pro ploché vidlice bez zemnícího kontaktu
Nemění napětí
4 cestovní adaptéry pro různé regiony:
Adaptér pro jižní Evropu – Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Řecko, Turecko...
Adaptér pro Ameriku a východní Asii – USA, Kanada, střední a jižní Amerika,
Singapur, Thajsko, Japonsko...
• Adaptér pro země, které jsou členy britského Commonwealthu
– Velká Británie, Skotsko, Hong Kong...
• Adaptér pro – Afrika, Srí Lanka, Čína, Izrael, Turecko

Kat. číslo: OD346

Kompletní nabídků dárků najdete po přihlášení ke svému účtu na www.online.officedepot.cz.

56 bodů

občerstvení

BONBONIÉRA TOFFIFEE
• 15 kousků tolik oblíbeného Toffifee, ve kterém
se skrývá lískový oříšek v karamelu
s nugátovým krémem a kapkou hořké
čokolády na povrchu
• Hmotnost: 125 g

Kat. číslo: OD375

22 bodů

SLANÉ BRAMBŮRKY
PRINGLES ORIGINAL
• Jedinečná chuť bramborových lupínků bez příchutě
• Nejedná se o smažené nakrájené brambory, ale vyrábějí
se z bramborového těsta vylévaného do formiček
• Balení v tubě, která je chrání před rozdrcením
• Hmotnost: 40 g

Kat. číslo: OD252

12 bodů

ČOKOLÁDA MILKA TRIOLADE
• Neodolatelná čokoládová trojkombinace
• Mléčná čokoláda z alpského mléka (33%), bílá čokoláda (42%) a tmavá mléčná
čokoláda z alpského mléka (25%)
• Hmotnost: 300 g

Kat. číslo: OD373

35 bodů
Kompletní nabídků dárků najdete po přihlášení ke svému účtu na www.online.officedepot.cz.

PRAVIDLA (část I.)

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. Č lenem 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.procofficedepot.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.procofficedepot.cz

2. Pro každou dodací adresu (tj. požadované místo dodání zboží), kterou člen klubu ve své objednávce uvede, je nutno podat samostatnou přihlášku.
3. Č lenovi 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. P ři 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.online.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.online.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, zpravidla 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. 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.

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

10. 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 II.)
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.procofficedepot.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 po přihlášení ke svému účtu na www.online.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:
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.procofficedepot.cz

Razítko:
(u právnických os.)

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY DÁRKU Z VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU OD KLUB
Název firmy:

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:

odklubcz@officedepot.com
www.ProcOfficeDepot.cz

tel. zdarma 8001 54322
fax zdarma 8001 54321

