Pravidlá „Využitie šeku na 4 €“ WFR_HW (ďalej len "Pravidlá"):
1. Spoločnosť PackWay s.r.o, so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR
vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 organizuje pri príležitosti vydania
nového katalógu MAGNET 3PAGEN v čase od 7. 9. 2022 do 4. 11. 2022 akciu s názvom „Využitie šeku
na 4 €“. Akcia prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.
2. Podmienky uplatnenia stanovenej zľavy. Pre účely tejto akcie je za objednaný tovar považovaný
tovar, ktorý je expedovaný. Zľavy sa týkajú len dostupného tovaru, pokiaľ bude tovar už vypredaný a
hodnota objednávky tak nedosiahne výšku, pri ktorej by mal zákazník nárok na zľavu, MAGNET
3PAGEN si vyhradzuje právo túto zľavu neudeliť a ako kompenzáciu udeliť zákazníkovi jednorazovú
zľavu vo výške 10 % z čiastky zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Zľava je organizátorom v tejto
akcii poskytovaná v nasledujúcej výške: a)
- zľava 100 Kč pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 799 Kč
b) pre zákazníkov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, je organizátorom v tejto akcii poskytovaná
zľava v nasledujúcej výške:
- zľava 4 € pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 30 €;
3. Zľava sa dá využiť len raz. Pokiaľ bude balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude zľava v príslušnej
výške uplatnená až na druhý (či posledný) balík, v ktorom bude tovar organizátorom zákazníkovi
doručovaný, prípadne bude príslušná zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viac balíkov, v ktorých
bude tovar zákazníkovi organizátorom doručovaný. Pokiaľ zákazník vráti tovar, na ktorého nákup
uplatnil zľavu podľa pravidiel tejto akcie v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie, vyhradzuje si
organizátor právo vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote len do výšky
zodpovedajúcej zákazníkom skutočne uhradenej cene za taký tovar pri prevzatí tovaru. Zákazník berie
na vedomie a je výslovne organizátorom v tejto súvislosti informovaný, že pokiaľ by došlo k vráteniu
hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka.
Podmienkou účasti v akcii je riadna úhrada zakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty
objednávky nebude započítavaná hodnota nevyexpedovaného tovaru.
Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tejto akcie sa za zaplatenú
kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote
pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nie je možné
zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásob
produktov.
4. Akcia je platná od 7. 9. 2022 do 4. 11. 2022.
5. Využitie zľavy podľa pravidiel tejto akcie môže účastník akcie využiť objednávkou tovaru zo
zásielkového obchodu týmito spôsobmi:
a) poštou – je potrebné zaslať podľa pravidiel riadne vyplnený objednávací lístok na nasledujúcu
adresu Zásielkového obchodu. Adresa pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36
Pardubice. Adresa pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
b) ak si účastník akcie objedná tovar zo zásielkového obchodu telefonicky alebo elektronickou
poštou, je treba vyjadriť taktiež súhlas s týmito pravidlami, a to buď operátorovi telefonicky alebo
výslovne do správy elektronickej pošty, inak sa zákazník nemôže akcie zúčastniť.

c) ak si zákazník objedná tovar zo zásielkového obchodu cez internetové stránky www.magnet3p.cz
alebo www.magnet3p.sk .
6. Účastník akcie potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodoch a
vyjadruje s nimi svoj súhlas.

