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Všeobecná pravidla LUGGI klubu 
(dále také jen „pravidla“) 
 
 
PREAMBULE 
LUGGI klub (dále také jen „klub“) je program pro zákazníky společnosti LUŽAMI, s.r.o., se sídlem 
Praha 9, Vojická 1062, PSČ 193 00, IČ 25233912, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 82463, která je provozovatelem sítě vlastních provozoven LUGGI 
MEN´S a LUGGI WOMEN´S (dále jen „prodejny LUGGI“). Tento program je zaměřen na poskytování 
výhod pro stálé zákazníky společnosti LUŽAMI, s.r.o. Zákazníci se stávají členy klubu na základě 
svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným 
projevem vůle. 
 
ČLENSTVÍ V LUGGI KLUBU A ZÍSKÁNÍ KARTY 
Členem klubu se může stát jakákoli fyzická osoba starší 15 let, která vysloví souhlas se Všeobecnými 
pravidly LUGGI klubu a zcela a řádně vyplní a podepíše přihlášku do LUGGI klubu (dále také jen 
„přihláška“). Přihlášku je možné získat a vyplnit v každé prodejně LUGGI – vyjma prodejny situované 
ve Fashion Arena Outlet. Po vyplnění přihlášky obdrží zákazník okamžitě, přímo v prodejně, 
zákaznickou kartu LUGGI klubu (dále také jen „karta“). Každému členovi klubu může být vydána 
pouze jedna zákaznická karta. Člen LUGGI klubu musí kartu předložit před nákupem, bez předložení 
karty nelze žádnou z výhod členství v LUGGI klubu uplatnit. 
 
ODMĚNY V LUGGI KLUBU 
Členové LUGGI klubu získávají po předložení zákaznické karty 5% slevu na nákup ve všech 
prodejnách LUGGI – vyjma značkové prodejny situované ve Fashion Arena Outlet. Slevu ve výši 5 % 
nelze uplatnit: 

- na první nákup při registraci (vyplnění přihlášky do LUGGI klubu v prodejně), resp. na nákup 
uskutečněný ve shodný den, kdy byla provedena registrace do LUGGI klubu, 

- na zlevněné zboží, 
- na zboží v jinak cenově zvýhodněných akcích, 
- zpětně na již uskutečněný a zaplacený nákup. 

 
ZTRÁTA KARTY 
V případě ztráty karty může člen LUGGI klubu v kterékoli prodejně LUGGI vyplnit novou přihlášku, 
a tím získat kartu novou. 
 
ZÁNIK ČLENSTVÍ V LUGGI KLUBU 
Členství v LUGGI klubu zaniká, pokud: 

- člen klubu poskytl nesprávné údaje v přihlášce, 
- člen klubu zneužil výhod, které mu LUGGI klub poskytuje, nebo se dopustil jiného jednání 

v rozporu se Všeobecnými pravidly LUGGI klubu, 
- na žádost člena LUGGI klubu, 
- člen klubu odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů. 

O zániku členství v LUGGI klubu bude člen klubu písemně informován – vyjma případu zániku členství 
z důvodu, kdy člen poskytl nesprávné údaje v přihlášce. 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů ČLENŮ LUGGI KLUBU A SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ 
Podpisem přihlášky do LUGGI klubu zákazník (člen klubu) prohlašuje, že jeho kontaktní údaje 
uvedené v přihlášce jsou pravdivé, a taktéž vyjadřuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních 
sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 
některých zákonů. Člen klubu si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
a elektronické pošty za účelem přímého marketingu a v souvislosti s členstvím v LUGGI klubu může 
kdykoli odvolat formou písemné informace adresované do sídla společnosti LUŽAMI, s.r.o. 
 
Člen klubu výslovně souhlasí s tím, že pokud v budoucnu odvolá souhlas se zasíláním obchodních 
sdělení, budou mu nadále společností LUŽAMI, s.r.o., zasílány informace týkající se jeho 
zákaznického účtu spojeného se zákaznickou kartou LUGGI, zejména informace o změně údajů člena 
klubu. 
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Podpisem přihlášky do LUGGI klubu vyslovuje zákazník (člen klubu) souhlas s těmito Všeobecnými 
pravidly LUGGI klubu a se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění, v rozsahu uvedeném v přihlášce do LUGGI klubu, a to 
v automatizovaně vedené databázi společnosti LUŽAMI, s.r.o., jakožto správcem, případně 
zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání 
obchodních sdělení, slevových poukázek, jakož i jiných informací, akcí a nabídek týkajících se LUGGI 
klubu a dále pro komunikaci elektronickými prostředky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů 
uděluje člen klubu dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce 
odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje člena klubu zpřístupněny. Člen klubu má veškerá 
práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména 
ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva 
tam uvedená. Dále má člen klubu tato práva: jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo 
zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo 
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Veškeré odměny v rámci LUGGI klubu, tj. zejména slevy a další odměny, nejsou právně vymahatelné. 
Společnost LUŽAMI, s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecná pravidla LUGGI klubu 
a právo kdykoli ukončit činnost LUGGI klubu. 
 
Aktuální znění Všeobecných pravidel LUGGI klubu je dostupné na internetových stránkách 
www.luggi.cz. 
 
Tato Všeobecná pravidla LUGGI klubu v plném rozsahu nahrazují předchozí znění Všeobecných 
pravidel LUGGI klubu. 
 
KONTAKTNÍ ADRESA 
 
LUGGI klub 
LUŽAMI, s.r.o. 
Areál BIG BOX, budova B5, 2. patro 
Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 
 
e-mail: klub@luggi.cz, info@luggi.cz 
 
 
Tato Všeobecná pravidla LUGGI klubu jsou platná a ú činná od 1. října 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUŽAMI, s.r.o., Vojická 1062, 193 00 Praha 9, IČ: 25233912, DIČ: CZ25233912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82463. 
 


