
Krásné dárky za vaši věrnost katalog odměn



POUKÁZKA ALLEGRIA
Poukázka do internetové prodejny www.darky-jsou-zazitky.cz. 
Spolu s poukázkou ve vybrané hodnotě vám bude zaslán katalog,  
ze kterého si můžete vybrat zajímavý zážitek.

Poukázka v hodnotě 1 200 Kč 
Kat. číslo: OD116

Poukázka v hodnotě 2 500 Kč
Kat. číslo: OD117

Poukázka v hodnotě 5 000 Kč 
Kat. číslo: OD118

719 bodů

poukazy

1 497 bodů

2 994 bodů

POUKÁZKA 
NA VSTUPENKU DO KINA
Poukaz na vstupenku do multikin Cinestar na jakýkoliv film v aktuálních 
programech sítě kin Cinestar. Aktuální přehled kin naleznete na www.cinestar.cz 

Kat. číslo: OD164 80 bodů

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



TERAPEUTICKÁ  
VÝŽIVA
• 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

Plumpy'Nut (Terapeutická výživa)

Výživná terapeutická strava s vysokým podílem proteinů, určená 

dětem strádajícím akutní podvýživou, jejichž organismus je příliš slabý 

pro podávání normální stravy. Plumpy'Nut je směs arašídové pasty, 

rostlinného oleje, cukru a odtučněného mléčného prášku, obohacená 

o vitaminy a stopové prvky. Je připravená k okamžitému podávání, 

nemusí se upravovat, a tak nehrozí její kontaminace závadnou vodou.

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. Směs není nutné uchovávat v chladničce.

www.darkyprozivot.cz
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Pro více informací o tom, jak DÁRKY PRO ŽIVOT 

pomáhají dětem, navštivte www.unicef.cz

1 364 Kč

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

pomoc
druhým

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



pomocníci
v kuchyni

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 90 bodů

STEAKOVÁ PÁNEV TESCOMA

• Masivní odlévaná pánev s grilovacím povrchem vynikající pro  
 přípravu steaků, ryb, špízů apod.
• Opatřena prvotřídním antiadhézním povlakem Teflon Classic™  
 proti připalování 
• Speciálně zabroušené dno pro dokonalý kontakt s varnou plochou
• Určena pro plynové, elektrické a sklokeramické sporáky,  
 vhodná do myčky
• Rozměr: 24 × 24 cm

Kat. číslo: OD319

TLAKOVÝ HRNEC BIO EXCLUSIVE+

• Vyroben z prvotřídní nerezavějící oceli
• Umožňuje vaření pří nízkém nebo vysokém tlaku
• Ideální pro rychlou a současně šetrnou přípravu pokrmů
• Tlakový hrnec je vybaven 4 pojistkami pro bezpečné použití a opatřen masivními rukojeťmi
• Třívrstvé sendvičové dno je vhodné pro všechny typy sporáků – plynové, elektrické, sklokeramické  
 a indukční
• Objem: 4 l

Kat. číslo: OD320

111 bodů

991 bodů

254 bodů

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



koupelna
a hygiena

DÁMSKÝ HOLÍCÍ STROJEK  
GILLETTE VENUS 

• Gillette Venus Breeze strojek + 2 hlavice s organizérem
• Dámský holící strojek 2 v 1, se dvěmi gelovými polštářky
• Obsahuje rostlinné oleje s jemnou tropickou vůní
• Pro dokonale hladké oholení

Kat. číslo: OD242 134 bodů

ŠAMPON ELSÉVE

• Elséve Total Repair je řada péče pro poškozené vlasy 
• Účinné složení s Pro-Keratinem a Céramidem pro obnovu  
 struktury a vyhlazení povrchu vlasů
• Den za dnem jsou vaše vlasy kompletně zregenerované
• Objem: 250 ml

Kat. číslo: OD241 39 bodů

TĚLOVÉ MLÉKO DOVE

• Tělové mléko Dove Essential Nourishment   
 hydratuje vnější vrstvu pokožky a zanechává  
 ji jemnou a vláčnou 
• Jedinečný komplex s bohatým esenciálním  
 olejem obsahující pokožce přirozené nutrienty
• Objem: 400 ml

Kat. číslo: OD240 70 bodů

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



pomocníci
v domácnosti

KUCHYŇSKÝ ROBOT PHILIPS

• Praktický kuchyňský robot s vysoce výkonnými  
 nerezovými kotoučovými nástavci
• Dokáže připravit až pět porcí najednou
• Pracovní kapacita nádoby mixéru: 1,5 l 
• Emulgační nástroj pro šlehání krémů a bílků
• Ostrý a silný nerezový nůž sekáčku: seká,  
 mele, drtí, krájí, mísí, mačká, seká maso

Kat. číslo: OD35 908 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 464 bodů

PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA  
CANTO 2481

• Výkonný sáčkový vysavač s HEPA filtry
• ECO motor s nižším příkonem pro úsporu elektrické energie
• Tichý chod 75 dB eliminuje hluk při vysávání
• Sací výkon až 530 W
• Objem prachového sáčku 3 l

Kat. číslo: OD323 1599 bodů

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



VONNÁ SVÍČKA  
YANKEE CANDLE  
CLEAN COTTON

• Sluncem provoněná bavlna, kombinovaná se  
 zelenými tóny, bílými květy a špetkou citrónu
• Klasický a nejoblíbenější design svíček Yankee  
 Candle se skleněným víčkem
• Vyrobeno za použití nejlepších surovin, včetně  
 čistých přírodních vonných výtažků
• Rovnoměrně a zcela provoněný parafín  
 v potravinové kvalitě
• Hmotnost: 410 g
• Doba hoření: 65–90 hodin

Kat. číslo: OD332 209 bodů

relax
KOUPELOVÁ PĚNA RADOX

• Vychutnejte si blahodárnou relaxaci s vůní  
 bambuckého másla a zázvoru
• Jemná pěna zanechá vaši pokožku vyživenou  
 a hedvábně jemnou
• Objem: 500 ml

Kat. číslo: OD219 41 bodů

OLEJ DO KOUPELE NIVEA

• Zlatý olej se kouzelně promění  
 v bohatou mléčnou lázeň
• Dopřejte tělu i smyslům hlubokou  
 regeneraci se sladce hřejivou vůní
• Obsahuje cenný mandlový olej
• Objem: 250 ml

Kat. číslo: OD221 87 bodů

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



elektronika MP4 PŘEHRÁVAČ PHILIPS VIBE

• MP4 přehrávač je vybaven 1,8“  
 displejem a 4GB pamětí
• Až na 20 hodin poslechu audia či 4 hodiny  
 sledování videa  
• Kromě běžných formátů MP3, WAV a WMA  
 podporuje také soubory typu JPEG, FLAC a AP
• VKV rádio, které umožňuje uložit až  
 30 oblíbených rádio stanic

Kat. číslo: OD338 525 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 752 bodů

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



elektronika ČTEČKA E-KNIH  
POCKET BOOK 614  
BASIC 2

• Díky intuitivnímu ovládání je čtení  
 s novou čtečkou PocketBook  
 neuvěřitelně snadné! 
• Kvalitní 6palcový displej E-ink 
• Výkonný 1 GHz procesor a 256 MB RAM 
• Výdrž baterie až 30 dní 
• Rozlišení displeje: 800 × 600 px 
• Slot na paměťové karty, wifi, slovník,  
 podpora pdf 
• Hmotnost: 188 g

Kat. číslo: OD223

TELEVIZE SAMSUNG 
UE32K5572 TITANIUM 

• Moderní chytrý televizor pro dokonalý požitek z obrazu 
• Úhlopříčka 80 cm, LED, Full HD, 400 Hz, Smart TV,  
 WiFi integrovaná, DVB-C/S2/T/T2 (H.265), HbbTV,  
 HDMI vstup 3×, Energetická třída A

Kat. číslo: OD45 4797 bodů

885 bodů

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



cestování
DEŠTNÍK

• Polyesterový deštník s automatickým otvíráním,  
 obalem a plastovou rukojetí, 8 panelů
• Rozměr: 101 × 87 cm

Kat. číslo: OD47 98 bodů

CESTOVNÍ DEKA

• Praktická cestovní nylonová deka, 200 g/m2

• Rozměry: rozložená 160 × 120 cm  
                složená průměr 12 × 29,7 cm

Kat. číslo: OD56 51 bodů

CESTOVNÍ TAŠKA

• Cestovní taška s teleskopickou rukojetí a kolečky
• Dvojitý zip ve tvaru U, hlavní prostor, kapsy uvnitř na víku,  
 2 přední kapsy na zip
• Obsahuje nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh
• Rozměry 50 × 33 × 29 cm

Kat. číslo: OD79 285 bodů

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



sport
hry

STOLNÍ FOTBAL

• Stolní fotbal s hrací plochou 115 × 58 cm  
 z 5 mm laminované desky se zeleným nátěrem
• Součástí balení jsou 4 hrací míčky
• Rozměr: 61 × 122 × 78 cm
• Hmotnost: 22,6 kg

Kat. číslo: OD357 1861 bodů

SADA NA BADMINGTON

• Sportovní sada, pro využití na zahradě, tělocvičně  
 i u vody nebo na písečné pláži
• Sada obsahuje: 2× raketa, 1× síť, 2× košík,  
 2× teleskopická stojna (délka cca 160 cm),  
 4× vypínací kolík a provázek
• Vše zabaleno v polyesterové tašce

Kat. číslo: OD349

SPOLEČENSKÁ HRA CARCASSONNE

• Carcassonne je jedinečná taktická hra, která získala  
 řadu prestižních ocenění 
• Pokud chcete vplout do tajů moderních her, tohle je ta nejlepší  
 volba! Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým  
 jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od římských dob  
 až po časy rytířů. 
• Hra obsahuje: 72 stavebních karet, 40 družiníků v pěti barvách,  
 počítací tabulka, česká a slovenská pravidla

Kat. číslo: OD356 258 bodů

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

304 bodů



pomůcky
pro kutily

ZAHRADNÍ NŮŽKY FISKARS

• Zahradní nůžky Fiskars jsou ergonomicky navržené  
 a jsou vyrobené z nejkvalitnějších materiálů 
• Rukojeti jsou z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny  
 a ostří je z kvalitní švédské nerezavějící oceli 
• Vhodné ke střihu čerstvých větví 
• Vhodné pro praváky i leváky 
• Max. stříhaný průměr: 22 mm 
• Délka: 208 mm 
• Hmotnost: 200 g

Kat. číslo: OD360 135 bodů

PŘÍMOČARÁ PILA SKIL 4181 AA

• Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci 
• Pro pilové listy s koncovkou typu T a U 
• Svorka usnadňuje uchycení kabelu 
• Příkon: 380 W 
• Rychlost kmitání listu: 3.000 kmitů/min 
• Prořez ve dřevě: 55 mm 
• Prořez v hliníku: 10 mm 
• Max. prořez v oceli: 4 mm 
• Zdvih listu: 16 mm 
• Hmotnost: 1,4 kg

Kat. číslo: OD361 456 bodů

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



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

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

35 bodů



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.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.  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

 

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



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.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.  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.



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.

PRAVIDLA (část II.)



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.procofficedepot.cz



tel. zdarma 8001 54322
fax zdarma 8001 54321

odklubcz@officedepot.com
www.ProcOfficeDepot.cz

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:


