
Podmínky zvýhodněného nákupu učebnic angličtiny u Ventures Books  

na školní rok 2022/2023 

Zákazník = zástupce MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, který v termínu od 2. 5. do 30. 9. 2022 uskuteční u Ventures Books 

nákup přesahující 10 000,- Kč 

Nákup = objednávka / závazná rezervace učebnic angličtiny uskutečněná zákazníkem u Ventures Books 

na e-shopu shop.venturesbooks.cz nebo e-mailem na objednavky@venturesbooks.com, Ventures 

Books vyexpedovaná, zákazníkem převzatá a uhrazená dle splatnosti 

Varianta nákupu = podmínky, za kterých zákazník u Ventures Books nakoupí ve výše uvedeném 

termínu    

A. sleva 15 % a dárková poukázka 

B. sleva 15 % a zjednodušená četba 

C. sleva 20 %    

Varianta A 

Zákazník nakupující ve variantě A musí nakoupit nad 10 000,- Kč. Na odebrané zboží uplatní slevu 15 % 

z běžných cen. K tomu získá dárkovou poukázku jako odměnu. Výše odměny v podobě dárkové 

poukázky je závislá na hodnotě uskutečněného nákupu – viz tabulka níže. 

Nákup nad 

Odměna 
mall.cz nebo 

dm drogerie ve 
výši 

Nákup nad 

Odměna 
mall.cz nebo 

dm drogerie ve 
výši 

Nákup nad 

Odměna 
mall.cz nebo 

dm drogerie ve 
výši 

         10 000 Kč  200 Kč          40 000 Kč  1 000 Kč          70 000 Kč  2 000 Kč 

         15 000 Kč  400 Kč          45 000 Kč  1 200 Kč          75 000 Kč  2 500 Kč 

         20 000 Kč  500 Kč          50 000 Kč  1 300 Kč       100 000 Kč  3 000 Kč 

         25 000 Kč  700 Kč          55 000 Kč  1 500 Kč 
 

  
         30 000 Kč  800 Kč          60 000 Kč  1 600 Kč  

         35 000 Kč  900 Kč          65 000 Kč  1 800 Kč  

 

Zákazník může vybírat ze dvou druhů poukázek - mall.cz a dm drogerie. 

Poukázku do mall.cz je možné využít pro online nákupy na mall.cz. Poukázka má planost 1 rok od 

vystavení. Poukázka bude vystavena do dvou týdnů od uskutečnění nákupu u Ventures Books a 

následně zaslána v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby uvedené u odběratele učebnic. 

Hodnota poukázky musí být při nákupu na mall.cz plně vyčerpána, to znamená, že poukázku nelze 

použít na nákup s nižší hodnotou, naopak nákup přesahující hodnotu poukázky bude doplacen ze 

zdrojů zákazníka.  

Poukázku do dm drogerie (dárkovou kartu dm drogerie) lze využít pro nákupy v kamenných 

prodejnách dm drogerie. Kartu lze využívat k nákupům opakovaně, to znamená, že hodnotu karty lze 

čerpat průběžně. Platnost dárkové karty je 5 let. Dárková karta bude zákazníkovi zaslána do čtyř týdnů 

od uskutečnění nákupu u Ventures Books, a to doporučeně poštou na kontaktní osobu uvedenou u 

odběratele učebnic. Vyšší hodnoty karet budou zaslány na kontaktní osobu uvedenou u odběratele 

učebnic jako cenné psaní.  
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Kontaktní osoba uvedená u odběratele učebnic bude o zaslání odměny informována e-mailem 

uvedeným u této kontaktní osoby. Ventures Books nebude odměnu zasílat na jinou osobu, než je 

kontaktní osoba uvedená u odběratele učebnic, ani nijak její hodnotu dělit.  

Zákazník nakupující ve variantě A v poznámce objednávky uvede, o jakou dárkovou poukázku má 

zájem, zda preferuje dárkový poukaz mall.cz nebo dárkovou kartu dm drogerie. V případě, že zákazník 

druh odměny nevyspecifikuje, obdrží automatiky poukázku do mall.cz. 

Sleva 15 % se nevztahuje na zboží, které se prodává za pevné prodejní ceny. 

Variantu nákupu A lze využít na nákup titulů nakladatelství Pearson, ale i na tituly ostatních 

nakladatelů. 

Varianta B 

Zákazník nakupující ve variantě B musí nakoupit nad 10 000,- Kč. Na odebrané zboží uplatní slevu 15 % 

z běžných cen. K tomu získá knihy zjednodušeného čtení v počtech dle tabulky níže.  

Nákup nad 
Počet ks  

Pearson English Readers 
Nákup nad 

Počet ks  
Pearson English Readers 

10 000 Kč 5 60 000 Kč 30 

20 000 Kč 10 70 000 Kč 35 

30 000 Kč 15 80 000 Kč 40 

40 000 Kč 20 90 000 Kč 45 

50 000 Kč 25 100 000 Kč 50 

 

Knihy zjednodušené četby budou zaslány jako součást dané objednávky na doručovací adresu 

odběratele. 

Sleva 15 % se nevztahuje na zboží, které se prodává za pevné prodejní ceny. 

Varianta C 

Zákazník nakupující ve variantě C musí nakoupit nad 10 000,- Kč. Na odebrané zboží uplatní slevu 20 % 

z běžných cen. 

Sleva 20 % se nevztahuje na zboží, které se prodává za pevné prodejní ceny. 

Variantu nákupu C lze využít na nákup titulů nakladatelství Pearson, ale i na tituly ostatních 

nakladatelů. 

 
Učitelské sady jako bonus 

Zákazník nakupující u Ventures Books v jedné z uvedených variant (A, B, nebo C) může zažádat o 

učitelské sady jako bonus k titulům nakladatelství Pearson, Cambridge a Macmillan, a to v případě, že 

jeho nákup splňuje podmínky pro získání učitelské sady. Podmínkou pro získání učitelské sady jako 

bonusu je odběr 30 ks SB a/nebo WB od jednoho titulu. V některých případech poskytuje Ventures 

Books učitelské materiály jako bonus již při odběru 15 ks SB. 



Zákazník, který u Ventures Books nakoupí tituly ostatních nakladatelů v jedné z uvedených variant, 

nezíská učitelské sady jako bonus od Ventures Books, ale může si je vyžádat u regionálního zastoupení 

daného nakladatelství.  

Body na věrnostní konto 

Zákazník nakupující u Ventures Books v rámci jedné z variant získává na své věrnostní konto 1 bod za 

každých zaplacených 1 000,- Kč. Za body z věrnostního konta pak může nakupovat na 

shop.venturesbooks.cz dle vlastního výběru.  

Obecně 

Jednotlivé varianty nákupu nelze v rámci jedné objednávky / jednoho nákupu kombinovat. Dvě různé 

objednávky / dva různé nákupy je naopak možné realizovat v různých variantách.  

V případě uskutečnění více nákupů jednou osobou v uvedeném termínu se hodnota odměny vypočítá 

z každého jednotlivého nákupu zvlášť, tzn. jednotlivé objednávky se nesčítají. 

Zákazník může nakupovat po dobu trvání těchto podmínek i za individuálně stanovených podmínek, 

které tyto podmínky nákupu učebnic nespecifikují. Tím mu však nevzniká nárok na jakoukoli odměnu 

či bonus, které jsou specifikované v těchto podmínkách.  

Poskytované odměny v podobě dárkových poukazů a karet, stejně jako knihy zjednodušené četby 

nejsou právně vymahatelné a nelze je směnit za peníze. Ventures Books si vyhrazuje právo nákupy za 

těchto podmínek kdykoliv ukončit.  

28.04.2022 

http://www.shop.venturesbooks.cz/

