Splošni pogoji za sodelovanje v programu VEP za Vaillantove partnerje
Za uspeh potrebujemo močne partnerje. Program za Vaillantove partnerje VEP to načelo
spreminja v prakso. S privlačnim programom nagrad in ugodnosti vas Vaillant d.o.o. (v
nadaljevanju “Vaillant“) nagrajuje za vaše delo in zavzetost ter vam zagotavlja različne vrste
trajnih koristi od močnega partnerstva.
Nekaj pogojev se nanaša na zbiranje in koriščenje VEP točk in na splošne postopke
programa VEP, v nadaljevanju pa sledi njihov povzetek. Obstajajo lahko tudi drugi pogoji za
posebne vidike programa in za ugodnosti programa VEP (npr. pogoji za trgovino nagrad
VEP). Drugačni pogoji partnerja ne bodo sprejeti.
1.

Sodelovanje, registracija, točkovni račun VEP, začetna dokumentacija

1.1

Zahtevek za sodelovanje na način, ki ga določa točka 1.2., lahko vložijo izključno
pravne osebe, katerih dejavnost so strojne inštalacije s področja ogrevanja,
hlajenja in prezračevanja, ki jih predstavljajo njihovi predstavniki (npr. direktorji) s
sedežem v Republiki Hrvaški.

1.2

Sodelovanje se prične z izpolnitvijo prijave za odprtje točkovnega računa VEP pri
Vaillantu. Popolna izpolnitev je predpogoj za odpiranje točkovnega računa. Ena
stranka lahko odpre en točkovni račun VEP.

1.3

Vaillant si po lastni presoji in brez obrazložitve pridržuje pravico do zavrnitve
udeleženca v program VEP.

1.4

Po odprtju točkovnega računa VEP, partner VEP od Vaillanta dobi pismo
dobrodošlice z začetno dokumentacijo, ki vsebuje podrobne informacije glede
programa VEP.

2.

Zbiranje točk VEP

2.1

Točke VEP se lahko zbirajo z evidentiranjem preko spleta in s skeniranjem črtnih
kod, ki so priložene vsaki Vaillantovi napravi. Poleg tega se za pošiljanje
garancijske kartice s črtno kodo Vaillantove naprave po spletu lahko uporabi tudi
spletna stran VEP ali drugi multimedijski načini, ki jih bo lahko Vaillant omogočil v
prihodnosti (aplikacija VEP).

2.2

Evidentiranje naprave je potrebno opraviti najkasneje do 20. u mesecu (šteje dan, ko
Vaillant prejme informacijo o evidentiranju). Evidentiranja opravljena po tem datumu se
bodo upoštevala najbolj zgodaj v naslednjem mesecu.

2.3

Partner VEP lahko zbira točke VEP za naslednje Vaillantove izdelke, ki jih je namestil
partner VEP partner po 1. januarju 2017: kondenzacijski/nekondenzacijski stenski
bojlerji, kondenzacijski samostoječi boljerji, hranilniki, plinski grelci za vodo, toplotne
črpalke, solarni sistemi, in krmilniki. Dodatna oprema in nadomestni deli niso
vključeni.

2.4

Za vsako kupljeno napravo Vaillant (po veljavni tabeli točkovanja) dobi partner VEP
točke na svoj točkovni račun VEP.
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2.5

Trenutni pregled števila točk VEP je mogoče v vsakem trenutku preveriti na
spletni strani VEP.

2.6

Vaillant si pridržuje pravico do omejitve ali popolne zavrnitve dodeljevanja točk
VEP, npr. v primeru posebnih akcij.

2.7

Če pride do razveljavitve katerega od dogovorov (npr. razveljavitve pogodbe,
ugovora, razdrtja, sprememb, itd) na podlagi katerega se dodeljujejo točke VEP,
si Vaillant pridržuje pravico do izničenja dodeljenih točk.

3.

Zbrane točke

3.1

Točke VEP se bodo beležile pod ustreznimi podatki partnerja VEP. Partner VEP
lahko v vsakem trenutku pridobi podatke o trenutnem stanju točk na spletni strani
VEP. Partner VEP ima tudi možnost prejemanja sporočil o skupnem številu točk
VEP po elektronski pošti ali v obliki izpiska stanja računa.

3.2

Ugovore glede pravilnosti in popolnosti dodeljenih točk, kot tudi na sporočila o
stanju točkovnega računa je potrebno poslati pisno ali preko elektronske pošte v
roku največ 15 dni. Če ugovor ni vložen pravočasno, se upošteva, da je skupno
število točk pravilno.

3.3

Vaillant ima pravico do prilagajanja skupnega števila točk, če je do dodelitve
točk prišlo zaradi napake, prevare, ali tehnične težave.

4.

Uporaba točk VEP, gotovinsko izplačilo

4.1

Zbrane točke VEP se lahko izkoristijo za nakup izdelkov v nagradni trgovini VEP,
kupone in storitve. Več podatkov najdete na spletni strani VEP. Točke VEP je
mogoče izkoristiti za želene izdelke, kupone in storitve samo, če skupno število točk
partnerja VEP za to zadošča. Točk, ki presegajo tiste na računu ni mogoče koristiti.

4.2

Gotovinska izplačila so mogoča za najmanj 10.000 zbranih točk (10.000 točk ima
vrednost 500 EUR z vključenim 22 % DDV- jem). Največje letno izplačilo znaša 100.000
točk ( 5.000 EUR z vključenim 22% DDV-jem). Denar bo izplačan v roku 30 dni na
IBAN, ki je naveden na pristopni izjavi.

5.

Izguba točk
Točke VEP veljajo dve koledarski leti. Točke se izbrišejo po preteku drugega
koledarskega leta po letu, ko so bile zbrane. Točke VEP, ki v tem obdobju niso bile
uporabljene so nepreklicno izgubljene.
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6.

Prenehanje, kršitev splošnih pogojev sodelovanja, spremembe programa VEP

6.1

Sporazum se sklene za nedoločen čas.

6.2

Partner VEP lahko s pisnim obvestilom Vaillantu prekine pogodbeno razmerje v
kateremkoli trenutku brez predhodne najave. Prekinitev je potrebno poslati pisno na
naslov: Vaillant, Dolenjska cesta 242b ,1000 Ljubljan , ali na e-mail: vep@vaillant.si

6.3

Vaillant ima pravico do razdrtja posamezne pogodbe s partnerjem VEP brez
odpovednega roka. V tem primeru ima Vaillant pravico blokirati točkovni račun VEP
tega partnerja.

6.4

V primeru redne prekinitve partnerja VEP ali Vaillanta bodo točke VEP veljale še dva
meseca od prejema obvestila o prenehanju, kar pa ne velja v primeru, da so bile že
odvzete v skladu s 6. členom. V primeru, da do razdrtja pride s strani Vaillanta, se
točke VEP odvzamejo u trenutku, ko Vaillant razdre pogodbeno razmerje s
partnerjem VEP.

6.5

Vaillant si v kateremkoli trenutku pridržuje pravico do celotnega ali delnega
spreminjanja Splošnih pogojev za sodelovanje v programu VEP in opustitve
programa VEP ter prenehanja z nagrajevanjem ali ga zamenjave z drugim
programom in pravilnega razdrtja pogodbe o sodelovanju. v primeru takšnega
razdrtja se primerno uporabita točki 6.3. in 6.4..

7.

Odgovornost

7.1

Partner VEP nima pravice od Vaillanta zahtevati nadomestila za škodo iz
nobenega pravnega razloga, vključno s škodo, ki nastane v zvezi s pogodbenimi
in nepogodbenimi obveznostmi.

7.2

Navedeno se ne upošteva, če je odgovornost obvezna, npr. v skladu z Zakonom o
obligacijskih odnosih.

8.

Zaščita podatkov

9.1

Vaillant zbira, obdeluje in uporablja podatke, ki jih potrebuje za izvedbo programa
VEP programa u okviru relevantnih določil predpisov o zaščiti podatkov.

9.2

Partner VEP jamči Vaillantu in izjavlja, da je v vseh primerih prenosa osebnih
podatkov kupcev (npr. ime lastnika, naslov namestitve, itd.) pridobil izrecno privolitev
nosilca podatkov (uporabnika) za prenos njegovih/njenih osebnih podatkov, njihovo
shranjevanje, obdelavo, pa tudi uporabo za marketinške in propagandne namene v
zvezi z Vaillantovimi novimi izdelki in storitvami.

9.

Spremembe programa pogojev sodelovanja
Vaillant si v vsakem trenutku pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja
splošnih pogojev sodelovanja, nagrad, stopenj bonusov in drugih značilnosti opisanih
v dokumentaciji programa. Spremembe in dopolnitve teh Splošnih pogojev za
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11.

sodelovanje se napovedujejo v pisni obliki. Če se partner VEP ne strinja s
spremembami, lahko svoje sodelovanje v skladu s točko 6.3 prekine z
razdrtjem ali odpovedjo pogodbe.

Ostalo

11.1 Partnerstvo VEP, kot tudi pravice in obveznosti partnerja VEP, ki izvirajo iz
pogodbenega razmerja se lahko prenesejo na tretje osebe, vendar šele po prejemu
Vaillantove pisne odobritve.
11.2 Kraj izpolnjevanja vseh obveznosti, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, je Zagreb.
11.3 Kraj pristojnega sodišča je mesto Vaillantovega sedeža ali sodišče, ki je pristojno
za sedež partnerja VEP, v primeru, da se tako odloči Vaillant.
11.4 Za pogodbeni stranki velja hrvaško materialno pravo. Konvencija o pogodbah
mednarodne prodaje blaga (CIGS) je izključena.
11.5 V primeru, da so ali postanejo neveljavna posamezna določila teh Splošnih pogojev
za sodelovanje v celoti ali delno, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Določilo, ki
je neveljavno v celoti ali delno se nadomesti z določilom, ki je najbližje neveljavnemu
določilu v smislu želene posledice.
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