
Pravidla akce WK dekorační lampa „Zářící světlo“ a sada termo šálků: 

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené 

podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay 

s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude 

neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být 

současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní 

obálce).  

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží 
řádně zaplatí, si může objednat dárek zdarma: dekorační lampu „Zářící světlo“. 
Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si objednat 
také 2dílnou sadu termo šálků za zvýhodněnou cenu 229 Kč. Pro účely této 
akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke 
kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 21. 9. 
do 31. 12. 2022 nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná 
prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení akce, a to bez 
ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou 
kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník 
povinen spolu s vrácením zboží vrátit i dekorační lampu a sadu termo šálků. 
 

3. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej 
nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty. 
 

4. Adresát obdrží svoji dekorační lampu a sadu termo šálků v balíku spolu s 
objednaným zbožím z katalogu.  

 

5. V případě vyčerpání zásob dekorační lampy a sady termo šálků není PackWay 
s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat 
je dodatečně v samostatné zásilce. 

6. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží z katalogu není PackWay s.r.o. 

povinen dekorační lampu a sadu termo šálků zaslat, popřípadě je oprávněn 

zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.     

7. Dekorační lampu a sadu termo šálků nelze získat za nákup zobrazeného zboží 

na odpovědní obálce.                                                                                       

8. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN 

registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník 

dárek v hodnotě 500 Kč. 

9. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a 

instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové 

akci a přistupuje k nim.  

10. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 12. 2022. 


