Stanovy Octavia Clubu – aktualizace 10.6.2015
1. Základní informace
-

Stránky OctaviaClub.cz / OctaviaClub.sk provozuje:
o Viktor Myslil („vittorio“)
K Boleslavce 412, 250 66 Zdiby
IČO : 75374200
Plátce DPH

-

OctaviaClub má za cíl sdružovat majitele vozidel Škoda Octavia s rokem výroby po r.1996
a poskytovat jim členské výhody v podobě slev u partnerských firem, informovat svoje
členy o dění v automobilovém hnutí, přinášet zajímavosti o vozech Škoda Octavia a
dalších modelech značky Škoda atd.

2. Členství a členské poplatky
-

-

Členství v OctaviaClubu se zakládá registrací do stránek na odkazu :
http://www.octaviaclub.cz/registrace.html a uhrazením poplatku dle instrukcí
z automatických emailů.
Aktuální výše vstupního poplatku je:
o 350 Kč pro členy z České republiky
o 15 Eur pro členy ze Slovenska

-

Po obdržení platby dojde do 5 pracovních dní k aktivaci členství (člen je vyrozuměn
automatickým emailem a jeho účet na stránce www.OctaviaClub.cz se stane aktivním).

-

Do 30 dní od obdržení platby získá člen vstupní balíček:
o Uvítací dopis se základními informacemi
o 1 ks členské karty s identifikací
o 1 ks samolepky na vůz (stříbrná nebo černá varianta, dle barvy vozu uvedené
v registraci)
o Cca 10 ks letáků v českém nebo slovenském jazyce pro propagaci OctaviaClubu
ve svém okolí

-

Každý člen má nárok na 2 samolepky v rámci členství. Po zaregistrování obdrží první
z nich. Druhou je možno si vyžádat dodatečně (například po strhnutí vandalem, poničení

myčkou apod.). Pokud dojde ke zničení při transportu poštou, dostane člen znovu svou
první samolepku a má stále nárok na druhou.
-

V případě ztráty či zničení členské karty lze objednat výrobu nové karty. Výroba nové
karty a její zaslání doporučenou poštou je zpoplatněno:
o 95 Kč pro členy z České republiky
o 4,5 Eur pro členy ze Slovenska (od r.2016)

-

Roční udržovací poplatek, který je nutný pro zachování členství činí
o 150 Kč pro členy z České republiky
o 5,5 Eur pro členy ze Slovenska
Roční poplatek je splatný vždy do konce měsíce Února příslušného roku. Pokud nedojde
k zaplacení udržovacího poplatku, bude členství k prvnímu dne následujícího měsíce
ukončeno a účet na stránkách zrušen – tj. k 1.3.daného roku.

-

Pokud se člen registruje v období Říjen-Prosinec je jeho registrační platba 350 Kč
(resp.15 Eur) počítána jako platba i pro následující rok (nemusí tedy další rok platit 150 Kč
resp.5,5 Eur)

-

Instrukce pro placení ročních poplatků jsou rozesílány hromadným emailem. Čísla účtů
pro platby z České republiky a ze Slovenska jsou uvedena v informačních automatických
emailech a také v profilu člena na stránce www.OctaviaClub.cz po přihlášení do členské
sekce.
Variabilním symbolem platby je vždy poslední část členského ID, nalézt jej lze také
v profilu člena.
Příklad:
V registraci obdržíte variabilní symbol „3999“, který slouží pro platbu reg.poplatku.
Na členské kartě máte ID ve tvaru :
„OC_2011-3999“

Rok registrace

Číslo člena

V dalších letech členství je tedy „3999“ variabilním symbolem stejně jako pro registrační
poplatek.
-

Platby za registrační a následné roční poplatky jsou vydávány na provoz clubových
stránek, clubového diskusního fóra, administraci členských účtů a dalších nákladů
spojených s provozem clubu (platba domén, hostingu, licencí pro diskuzní fórum a jeho
vylepšení, výroba samolepek, kartiček, poštovné, balné, administrativní výdaje apod.)

-

Ukončení členství probíhá na základě oznámení člena, neuhrazením členských poplatků
v řádném termínu nebo při vyloučení z clubu z velmi vážných důvodů, mezi které patří:
o Prokázané podvody s prodejem dílů či jiných věcí mezi členy a uživateli clubového
fóra
o Prokázané podvody s opravami vozidel

o
o
o

Opakující se vulgární chování na klubovém diskusním fóru a klubových srazech
Hrubé porušení pravidel akcí organizovaných OctaviaClubem resp.jeho
provozovatelem
Jednání poškozující dobré jméno OctaviaClubu resp.jeho provozovatele

3. Slevy, uplatnění slev atd.
-

-

Každý člen obdrží členskou kartičku a díky ní může uplatňovat nárok na slevu u firem
uvedených v seznamu partnerů poskytujících slevy členům clubu.
Slevy lze uplatnit v kamenných obchodech i v eshopech partnerů (záleží na každém
partnerovi). Do každé objednávky je nutno v poznámce uvést členství v OctaviaClubu a
především své členské jméno a číslo.
Pokud dojde k nejasnostem mezi kupujícím členem a prodávajícím partnerem,
provozovatel clubu se bude snažit zprostředkovat a pomoci najít řešení.
Nárok na slevu, která nebyla z jakéhokoliv důvodu uznána nelze vymáhat po
provozovateli clubu.
Pokud nějaký člen chce poskytovat slevy ve svém vlastním obchodě, či ve firmě, kde
pracuje a je schopen tyto slevy zajistit, jeho spolupráce je vítána.

4. Inzerce a partnerský program
-

Pro firmy je připraveno několik variant reklamní inzerci a partnerský program.
Veškeré informace lze získat z PDF, které je umístěno přímo v menu stránek pod
položkou SPOLUPRÁCE OCTAVIACLUB nebo na emailu : info@octaviaclub.cz

Ve Zdibech, dne 10.6.2015
Viktor Myslil
Vittorio
Administrátor a správce clubu
www.octaviaclub.cz

