Pravidlá a podmienky akcie:

“Darček ku všetkým tonerom“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “Darček ku všetkým tonerom“ (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. Poskytovateľ akcie
Poskytovateľom 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
"Poskytovateľ").

2. Účel akcie
Účelom je propagácia a podpora predaja spotrebného materiálu – tonerových náplní. Akcia platí pre všetky
tonerové náplne (ďalej len „podporované produkty“).

3. Podmienky akcie
3.1 Do akcie sú zaradené všetky tonerové náplne, produkty sú špecifikované v bode 3.4 - Kategórie
podporovaných produktov.
3.2 Pri jednorazovom nákupe v hodnote minimálne 49€ s DPH (vrátane) získava zákazník darček – Canyon
CNE-CEPM01B Slúchadlá pre smartfóny, integr. mikrofón a ovládanie, čierne.
3.3 Akcia sa vzťahuje na nákup priamo v kamenných predajniach v aktuálne platných cenách.
3.4 Kategórie podporovaných produktov:

https://www.faxcopy.sk/katalog/tonery-a-tonerove-cartridge/A091
4. Termíny a platnosť akcie
Akcia platí na nákupy v termíne od 3. októbra 2019 do 31. októbra 2019 vrátane alebo do minutia darčekov
k akcii.
Darček nemôžu žiadať zákazníci na nákupy zrealizované pred začatím alebo po skončení akcie.
5. Osobitné podmienky akcie
5.1 Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami.
5.2 Darček nie je násobný, pri jednorazovej kúpe v minimálnej hodnote 49€ s DPH (vrátane) má zákazník nárok
na 1 darček.
5.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá akcie, či akciu prerušiť, odložiť
či odvolať bez udania dôvodov.
5.4 Poskytovateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť
podporované produkty a ceny podporovaných produktov.
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 .

V Bratislave, október 2019
oddelenie produktového manažmentu
FaxCOPY, a.s.

