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JAK TO CHODÍ S KARTOU LÍZAČKA ANEB  
ŇAM ŇAM OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Používání karty Lízačka, a tedy využívání zvýhodněného rodinného lízného, má svá pravidla. Nebojte, nejsou komplikovaná. 
Máme totiž radši zmrzlinu než právní kličky :-) Ale přece jen: pořádek dělá přátele (zmrzliny).  
 
• Kartu Lízačka vydává a slevu na zmrzlinu poskytuje ŇAM ŇAM (Radek Březina), Pražská 317, 273 61 Velká Dobrá,           

IČ: 464 17 940. 
 
• O vydání karty Lízačka může požádat dospělák nad 18 let, který vyplní jednoduchý formulář přímo v našich ŇAM ŇAM 

prodejnách. Obratem mu vystavíme kartu Lízačka s unikátním číslem a jménem.  
 
• Karta Lízačka je v rámci okruhu blízkých lidí přenosná. Může tedy o ni požádat třeba maminka, ale příště na zmrzlinu 

klidně může vyrazit babička s dědečkem a vnoučaty. 
 
• Jméno uvedené na kartě Lízačka (položka „Jak si říkáme“) může být jméno rodiny nebo třeba přezdívka.  
 
• S kartou Lízačkou získáte každý čtvrtý kopeček zmrzliny značky Bombato zdarma. Zároveň je třeba současně splnit 

všechny následující podmínky: 
 

— Při nákupu nám dáte k nahlédnutí svoji kartu Lízačka. 
 
— Nákup na kartu Lízačka uskutečňuje rodina na jednom místě (v jedné naší provozovně) a platí ho najednou.  
      Kopečky se tedy nesčítají v rámci oddělených nákupů „na etapy“. 
 
— Nákupu jsou fyzicky přítomni členové či blízcí rodiny, a to dohromady minimálně v počtu tří osob, z toho nejméně 

jeden dospělák nad 18 let a jedno dítě do 15 let. 
      Neplatí tedy, pokud třeba maminka zůstane doma a na nákup je vyslán jen tatínek s dítětem. Smyslem karty je totiž 

podpořit společné trávení volného času rodiny. 
 
Příklady, kdy lze uplatnit kartu Lízačka: 
Společně nakupuje máma, táta a dítě či více dětí do 15 let.  
Společně nakupuje babička, dědeček a jedno, dvě či více vnoučat do 15 let.  
Společně nakupuje strejda, teta a jedno, dvě či více dětí do 15 let.  
Společně nakupuje máma, táta, babička, dědeček a jedno či více dětí do 15 let. 
 
Příklady, kdy nelze uplatnit kartu Lízačka: 
Nakupují jenom děti bez dospěláků. 
Nakupují jenom dospěláci bez dětí. 
Nakupující skupinu tvoří jen dvě osoby – třeba jen dědeček s vnučkou. 
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• Každý čtvrtý kopeček zdarma znamená, že když pro rodinu objednáte dohromady: 

— jeden až tři kopečky, tak na slevu nárok nemáte 
— čtyři kopečky, tak máte jeden zdarma 
— pět kopečků, tak máte jeden zdarma 
— šest kopečků, tak máte jeden zdarma 
— sedm kopečků, tak máte jeden zdarma 
— osm kopečků, tak máte dva zdarma 
— devět kopečků, tak máte dva zdarma 
— deset kopečků, tak máte dva zdarma 
— jedenáct kopečků, tak máte dva zdarma 
— dvanáct kopečků, tak máte tři zdarma 
— … a více se do vás snad ani nevejde :-) 

 
• Karta Lízačka platí pouze na zmrzlinu rodinné značky Bombato.  
 
• Karta Lízačka se nevztahuje na váš první nákup hned při vydání Lízačky. Platí až na nákup druhý den.  
 
• Karta Lízačka platí jen při nákupu v našich prodejnách: 
 

— ŇAM ŇAM CAFE, Amálská 2435, Kladno 
— ŇAM ŇAM Zastávka, Velká Dobrá (4 km od Kladna), u kruhového objezdu 
— TAKY ŇAM ŇAM, Hřbitovní 204, Tuchlovice (roh Hřbitovní a Karlovarské) 
— sezónní stánek ŇAM ŇAM na křižovatce Amerika u Unhoště 
— sezónní stánek ŇAM ŇAM v Malém Přítočně 
      Podrobnosti najdete na: www.namnam.cz/mapazmrzlin 

 
• Když dojde na nějakou nejasnost, vyhrazujeme si právo o situaci rozhodnout a při podezření na zneužití slevu neposkytnout. 

Jak říkají právníci: sleva je nevymahatelná.  
 
• Karta Lízačka se zatím vydává s platností do konce roku 2017.  
 
• Vyhrazujeme si právo projekt karty na rodinné lízné Lízačka kdykoliv ukončit.  
 

A na konec to nejdůležitější: 

 

Věříme ve fair play a ve výbornou zmrzlinu.  
A přejeme vám, milá rodino,  

ať si užijete společné chvíle se zmrzlinou i bez! 


