Pravidlá a podmienky vianočnej akcie:
“DARČEKY INŠPIROVANÉ VAMI“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok vianočnej akcie “DARČEKY INŠPIROVANÉ
VAMI“ (ďalej len „akcia“). Tento dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V
skrátených verziách môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták,
plagát, banner), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom
záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok.
1. Organizátor akcie
Organizátorom akcie je spoločnosť FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1533/B, IČO: 35 729 040 (ďalej
len "Organizátor").
2. Účel akcie
Účelom akcie je propagácia a podpora predaja vybraných personalizovaných produktov (ďalej len
„podporované produkty“).
3. Podmienky akcie
3.1
Do akcie sú zaradené produkty, ktoré sú presne špecifikované v Prílohe č. 1 - Zoznam
podporovaných produktov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.
3.2
K zakúpenému podporovanému produktu získava zákazník darček – vyrezávanú drevenú
ozdobu.
3.3
Akcia sa vzťahuje na nákup priamo v kamenných predajniach v aktuálne platných
maloobchodných cenách a zároveň aj na nákup prostredníctvom e-shopov
prevádzkovaných organizátorom: www.faxcopy.sk a/alebo www.darcekyodsrdca.sk
v aktuálne platných e-shopových cenách pri osobnom odbere v kamenných predajniach
(platba vopred alebo platba priamo v pokladni).
4. Termíny a platnosť akcie
Akcia platí na novo uskutočnené objednávky a nákupy v termíne od 3. 11. do 31. 12. 2017 vrátane
alebo do minutia darčekov k akcii.
Darček nemôžu žiadať zákazníci na objednávky zrealizované pred začatím alebo po skončení akcie.
5. Osobitné podmienky akcie
5.1
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami (napr. ISIC, ITIC, voucher
zlavomat, atď.).
5.2
Darček nie je násobný (pri kúpe viacerých rovnakých produktov má zákazník nárok na
jeden darček), počet darčekov k akcii je limitovaný.
5.3
Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie, či
akciu prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov.
5.4
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť tieto pravidlá
akcie, alebo akciu prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov. O takejto situácii budú
zákazníci spoločnosti FaxCOPY a.s. primeranou formou informovaní.
5.5
Tieto pravidlá sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii
k nahliadnutiu v kamenných predajniach FaxCopy, a.s. alebo na stránke: www.faxcopy.sk.
Príloha č. 1 Zoznam podporovaných produktov:
ID

Int. kód

A:Z Názov

99907

71dtg/omalovankaD

Dámske tričko s motívom omaľovánky

99906

71dtg/omalovankaK

Detské tričko s motívom omaľovánky

99905

71dtg/omalovankaP

Pánske tričko s motívom omaľovánky

102754

72a4/tf

Tričko Fantasy s potlačou A4, biele PES

62971

72a4/tm

Tričko MAIA AKTIV s potlačou A4, biele PES

62726

72a4/tp

Tričko POLO s potlačou A4, biele PES

82694

71dtg600/t

Tričko s priamou potlačou KLASIK, biele, bavlna

82696

71dtg600t/t

Tričko s priamou potlačou KLASIK, farebné, bavlna

103150

71dtg600t/mas

Tričko s priamou potlačou MASKÁČ, bavlna

98001

71dtg600/t/sg

Tričko s priamou potlačou PLUS, biele, bavlna

98010

71dtg600t/t/sg

Tričko s priamou potlačou PLUS, farebné, bavlna

103140

71dtg600t/pas

Tričko s priamou potlačou SAILOR, pásikavé, bavlna

103135

71dtg600/m

Mikina s priamou potlačou, biela

103138

71dtg600t/m

Mikina s priamou potlačou, čierna

45888

73s

Vankúš BAVLNA SRDCE s potlačou (návlek, výplň)

45887

73o

Vankúš BAVLNA ŠTVOREC s potlačou (návlek, výplň)

64116

73ssat

Vankúš SATÉN SRDCE s potlačou (návlek, výplň)

58395

73sat

Vankúš SATÉN ŠTVOREC s potlačou (návlek, výplň)

74309

73soft3030

Vankúš SOFT s potlačou (návlek, výplň), 26x26cm

74375

73soft3840

Vankúš SOFT s potlačou (návlek, výplň), 38x38cm

62809

73uo

Uterák - osuška froté s potlačou, 70x140cm, biela

62807

73um

Uterák froté s potlačou, 30x50cm, malý biely

62808

73u

Uterák froté s potlačou, 50x100cm, biely

84052

73tr/m

Taška cez rameno s potlačou, malá

94345

73tr/v

Taška cez rameno s potlačou, veľká

51888

77t

Plátenná taška s potlačou

104645

73ru/kavi

Ruksak KAVI s potlačou

104642

73ru/milo

Ruksak MILO s potlačou

104647

73ru/tori

Ruksak TORI s potlačou

99439

73pe

Peňaženka univerzálna s potlačou

48r......

Fotoobrazy na plátne (všetky rozmery)

48h

Fotohodiny na plátne (všetky rozmery)

104809

48x1

Fotoobraz HEXA SINGLE (novinka)

104933

48x4

Fotoobraz HEXA FAMILY (novinka)

104934

48x6

Fotoobraz HEXA BIG FAMILY (novinka)

56505

kal4s

Kalendár A4 (29,7x21cm) nástenný mesačný, na šírku (13 listov)

50185

kal3

Kalendár A3 (29,7x42cm) nástenný mesačný, na výšku (13 listov)

56498

kal3s

Kalendár A3 (42x29,7cm) nástenný mesačný, na šírku (13 listov)

50186

kal4

Kalendár A4 (29,7x21cm) nástenný mesačný, na výšku (13 listov)

62913

kalmag

Kalendár MAGNETKA (28x10cm), na šírku

50823

kal0r

Kalendár POSTER do A0 nástenný ročný (1list)

50822

kal1r

Kalendár POSTER do A1 nástenný ročný (1list)

50821

kal2r

Kalendár POSTER do A2 nástenný ročný (1list)

51095

kal3r

Kalendár POSTER do A3 nástenný ročný (1list)

103929

kalst2t/new

Kalendár stolový dvojtýždenný 28 x 13 cm

103928

kalstm/new

Kalendár stolový mesačný 28 x 13 cm

103927

kalst1t/new

Kalendár stolový týždenný 28 x 13 cm

81295

67magprem/k

Fotomagnetka PREMIUM, 50 mm, okrúhla

82617

67magprem/9560

Fotomagnetka PREMIUM, 95 x 60mm

81308

67magprem/4x9560

Fotomagnetka PREMIUM, 95 x 60mm, 4ks

84345

67h/o

Nástenné ALU fotohodiny s potlačou, okrúhle

79956

67h

Nástenné ALU fotohodiny s potlačou, štvorcové

99418

67af1015

ALU fotografia 10x15 cm

99427

67af1318

ALU fotografia 13x18 cm

99431

67af1515

ALU fotografia 15x15 cm

99429

67af1520

ALU fotografia 15x20 cm

99433

67ab/srdce

ALU box SRDCE

64352

76fv

Hrnček biely s farebným vnútrom s potlačou

45690

76

Hrnček biely s potlačou

83470

76n

Hrnček CESTOVNÝ s potlačou, nerez

57054

76lattemax

Hrnček LATTE MAX s potlačou

57053

76latte

Hrnček LATTE s potlačou

47908

76m

Hrnček magický MAGIC CUP s potlačou

57052

76mini

Hrnček MINI s potlačou

47910

76p

Hrnček pár s potlačou

104634

76pl

Hrnček plechový s potlačou

99496

76h/nar

Hrnček s potlačou s melódiou "Happy Birthday"

99497

76h/svad

Hrnček s potlačou s melódiou "Svadobný pochod"

47909

76s

Hrnček sklenený s potlačou

52595

76g

Hrnček zlatý,strieborný s potlačou

79279

76pok

Pokladnička biela s potlačou

56398

pexesoa3clc

Rodinné pexeso A3, (40 kariet)

57183

74a3subli

Puzzle A3 s potlačou

57180

74a4subli

Puzzle A4 s potlačou

105239

80flasa

Fľaša vína s gravírovaním

105070

80flasabox

Drevená kazeta na 1 fľašu s gravírovaním

105075

80flasabox30

Drevená kazeta na 1 fľašu s gravírovaním loga do 30cm2

105169

80sadavin

Vínna sada s gravírovaním (pohár + box + víno)

105192

67vinofoto

Víno s fotografiou

103173

81puzzle

Puzzle s fotkou a venovaním

105165

81sadacig

Fajčiarsky set s UV potlačou

105084

81vo

Vianočné ozdoby s potlačou sada 6ks

105104

80vo

Vianočné vyrezávané ozdoby sada 6ks

105055

80zapisnika6c

Zápisník A6 s gravírovaným obalom - čisté listy

105119

80zapisnika6l

Zápisník A6 s gravírovaným obalom - linajkové listy

105116

80led3d

3D LED lampa - optická ilúzia

V Bratislave, 06. novembra 2017
……………………………..……………………………………
Ing. Marcela Machovec
oddelenie produktového manažmentu
FaxCOPY, a.s.

