
Jak se stát členem? 

1) Nákupem produktů firem JMPK Modell, Small Models, MM Brno nebo I-Car v hodnotě minimálně                        
1 500 Kč na webu Cars87.com. 
2) Nákupem modelů v hodnotě 1 500 Kč přímo u výrobce, například: burzy, soutěže, jiné akce. 
 
Po splnění jedné ze dvou podmínek členství, obdrží člen slevovou kreditovou kartu se svým jménem, 
přiděleným identifikačním číslem (ID) a dosaženou slevou. Zároveň bude zapsán do systému, kde se 
mu budou načítat hodnoty nákupů.  
Pozn.: Kreditová karta je nepřenosná. Bonusový program může využívat pouze držitel této karty. 
Při objednávce na webu Cars87.com musí být fakturační adresa na držitele karty. 
 
Jaké mají členové výhody? 

 Slevy: 
3% - splnění podmínky členství 
5% - nákupy v celkové hodnotě 5 000 Kč 
10% - nákupy v celkové hodnotě 10 000 Kč 
Slevy se nedají kombinovat a nevztahují se na již zlevněné zboží nebo zboží v akci. 
Slevu lze uplatnit u výrobce předložením kreditové karty nebo na webu Cars87.com. 
 
Užití slev na webu Cars87.com: 
Při objednávce do ,,vzkazu pro prodejce" napište vaše ID. Při platbě předem, vyčkejte, než vám bude 
zaslána faktura se započítanou slevou. Sleva se nevztahuje na poštovné a balné.  
 

 Akční nabídky: 
Další formou členských výhod jsou akční nabídky. Ty se týkají jednorázového zlevnění produktů po 
určitou dobu. Na tyto akční nabídky se nevztahuje dosažená sleva.  
 
Akční nabídky na webu Cars87.com: 
Snížená cena produktů v akční nabídce bude uplatněna až po odeslání objednávky. Při objednávce do 
,,vzkazu pro prodejce" napište vaše ID. Při platbě předem, vyčkejte, než vám bude zaslána faktura se 
sníženou cenou. 
 

 Exkluzivní nabídky modelů: 
Výrobci připraví exkluzivní modely, které si budou moci zakoupit pouze členové klubu. Tyto modely 
budou vyrobeny v limitovaném počtu kusů a výroba se již nebude opakovat.  
 

 Informace „z první ruky“: 
Členové budou přednostně a včas informováni o veškerých novinkách, exkluzivních sériích a akcích, 
kterých se bude „Cars87.com“ účastnit. 
 
 

 
„STAŇTE SE ČLENY A ZÍSKEJTE NĚCO NAVÍC.“ 


