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JUB PROFI 
CLUB
VÁŽENÍ,
s radostí vás zveme k účasti v bonusovém programu JUB Profi Club, který je určen 
profesionálním uživatelům – malířům.

Mnozí z vás už roky používáte naše výrobky a podílíte se na vytváření 
podmínek pro kvalitní bydlení vašich zákazníků. Jiní teprve vykračujete na svoji 
profesionální cestu a hledáte svého spolehlivého partnera. Jsme tady – pro vás! 
Už více než 145 let usilujeme o vaši spokojenost. JUB Profi Club jsme založili, 
protože si vážíme vaší důvěry a věrnosti našim výrobkům. Účast v JUB Profi 
Clubu vám umožní získat při nákupu našich výrobků dodatečné výhody pro 
sebe nebo pro váš tým.  

Věříme, že vám naše výrobky pomohou uskutečnit vaše obchodní cíle.  

NA CESTĚ K 

DOKONALOSTI
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CO JE JUB PROFI CLUB A CO PŘINÁŠÍ?
JUB Profi Club je bonusový program obsluhovaný stejnojmennou 

mobilní aplikací. Všichni, kteří se do JUB Profi Clubu přihlásí, mohou 
zakoupením vybraných výrobků sbírat prostřednictvím aplikace 

bonusové body, které přinášejí zajímavé odměny.  

PRO KOHO JE JUB PROFI CLUB URČEN?
JUB Profi Club je určen profesionálním uživatelům – malířům, kteří jsou 

fyzickou podnikající osobou nebo právnickou osobou, se sídlem v České 
republice. 

JAK SE STANETE ČLENEM JUB PROFI CLUBU?  

Stačí pouze tři kroky:

1.  Stáhněte a nainstalujte aplikaci »JUB Profi Club« do mobilu, k dispozici    
 zdarma na Google Play nebo App Store.

2.  Proveďte registraci, kterou potvrďte na zaslaném odkazu.

3.    Vstupte do aplikace a začněte se skenováním QR kódů a sbíráním bonusových                 
bodů!
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VÝROBKY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ BONUSOVÉ BODY
Aktuálně jsou do bonusového programu zařazeny následující výrobky:

Název výrobku Balení Počet bodů

JUPOL Classic 15.00 L 2
JUPOL Gold
(1001, 1000 a 2000) 15.00 L 4
JUPOL Latex matt
(1001, 1000 a 2000) 15.00 L 6
JUPOL Latex semi matt
(1001, 1000 a 2000) 15.00 L 8
JUPOL Latex satin
(1001, 1000 a 2000) 15.00 L 8
JUPOL Brilliant
(1001) 15.00 L 8
JUPOL Block 
(1001) 15.00 L 12

O novinkách a změnách budou členové pravidelně informováni e-mailem 
na adresu, kterou uvedli při registraci do JUB Profi Clubu. Důležité: výrobky, 
zařazené do bonusového programu a počet bodů, kterými jsou jednotlivé 
výrobky ohodnoceny, určuje JUB a mohou se měnit.

Výrobky aktuálně 

zařazené do 

JUB Profi Clubu 

jsou zveřejněny na 

webových stránkách 

www.jubproficlub.eu. 
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JAK PROBÍHÁ SBÍRÁNÍ BODŮ V APLIKACI? 

Sbírání bonusových bodů probíhá jednoduchým způsobem – 
skenováním unikátního QR kódu, který najdete na samolepce na víku 

výrobku.  

Kroky k nahrání bonusových bodů:

1.    Odstraňte ochrannou fólii, pod kterou je ukrytý unikátní QR kód.
2.    Skenerem v aplikaci načtěte QR kód.

3.    Aplikace zaznamená počet bodů, které jste nákupem získali a přičte je  
       na váš účet.

A JE TO – SNADNO A RYCHLE! 

Důležité: 
Každý QR kód je možné použít pouze jednou, pak pozbývá platnosti. Proto před 

zakoupením výrobku, který je zařazen do bonusového programu, zkontrolujte 
nepoškozenost fólie, pod kterou je ukrytý unikátní QR kód.
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JAKÉ JSOU ODMĚNY?

Samozřejmě lákavé a praktické!
Seznam aktuálních odměn je k dispozici na webových stránkách 
www.jubproficlub.eu a v aplikaci.
Odměny jsou časově omezené, proto si s jejich čerpáním pospěšte.

CHCETE SE ZÚČASTNIT JAKO TÝM?
Pokud máte ve vaší firmě větší tým a chcete společně sbírat body na stejný účet, 
je to možné. Registraci provede jeden uživatel, který také určí uživatelské jméno 
a heslo. Všichni ostatní uživatelé si aplikaci nainstalují na svůj telefon a poté 
používají uživatelské jméno a heslo, které určil registrovaný uživatel.
Sčítání bonusových bodů mezi různými uživatelskými účty není možné.

PŘI RYCHLÉ REGISTRACI ZÍSKÁTE BODY NAVÍC!
Všichni, kteří si aplikaci nainstalují a zaregistrují se do bonusového programu 
JUB Profi Club do 31. 12. 2019, obdrží automaticky 50 bodů.

+ 50 BODŮ
ZDARMA ZA 

RYCHLOU 

REGISTRACI
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MÁTE DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY?

Kontaktujte nás e-mailem na adrese proficlub@jub.cz.

Abyste byli vždy a včas seznámeni se vším, co pro vás 
připravujeme, sledujte nás pravidelně na webových stránkách 
www.jubproficlub.eu.

PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínky účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínky 
používání mobilní aplikace JUB Profi Club jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.jubproficlub.eu.



SETŘI, 

SKENUJ 

A ZÍSKEJ 

BODY

JUB akciová společnost
Masarykova 265, 399 01  Milevsko

T: 382 521 187, E: info@jub.cz

Člen Skupiny JUB

Na cestě k dokonalosti


