Pravidlá akcie TK 9 NM bunda a hodinky s krokomerom:
1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené
podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay
s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude
neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť
súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej
obálke).
2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar
riadne zaplatí, si môže objednať softshellovú bundu „Nordstern“ za mimoriadnu
cenu 9,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si
zakúpiť tiež hodinky s krokomerom za uvádzaciu cenu 5,99 €. Pre účely tejto
akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku
ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 17. 8.
2022 do 31. 10. 2022 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník
objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a
to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi
uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je
zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj softshellovú bundu a hodinky.

3. Adresát dostane softshellovú bundu a hodinky v balíku spolu s objednaným
tovarom z katalógu.
4. V prípade vyčerpania zásob softshellovej bundy a hodiniek nie je PackWay s.r.o.
povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich
dodatočne v samostatnej zásielke.
5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný
softshellovú bundu a hodinky zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich
dodatočne v samostatnej zásielke.
6. Softshellovú bundu a hodinky nemožno získať za nákup „balíčka
s prekvapením“ na objednávacom lístku.
7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN
registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník
darček v hodnote 20 €.
8. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a
inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej
akcii a pristupuje k nim.
9. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 10. 2022.

