Pravidlá a podmienky letnej akcie:

“Späť do školy“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok letnej akcie “Späť do školy“ (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 kancelárskych a školských potrieb (ďalej len „podporované
produkty“).
3. Podmienky akcie
Do akcie sa môže zapojiť každý zákazník predajne FaxCOPY a.s., ktorý si v čase konania akcie zakúpi akciový
sortiment.
3.1. Zvýhodnené akciové ceny na vybrané produkty školského a kancelárskeho sortimentu
Do akcie sú zaradené produkty zo sortimentu školských a kancelárskych potrieb so zvýhodnenou
cenou. Pokiaľ je tovar so zvýhodnenými cenami dostupný na príslušnej predajni spoločnosti FaxCOPY
a.s., tak si ho za zvýhodnenú cenu môže počas trvania akcie zakúpiť každý zákazník. Produkty so
zvýhodnenou cenou sú presne špecifikované v Prílohe č. 1 - Zoznam podporovaných produktov, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.
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 v aktuálne platných e-shopových cenách.
3.1.1 Podporované produkty so zvýhodnenou cenou sú definované jedným z týchto označení:
- aktuálny stav skladovej karty Akcia-zľava \\1001
- označením „Akcia“ na tovarových cenovkách
- označením na webe piktogramom „Akcia
3.2. Zľava 25% na školské zošity
3.2.1 Pri kúpe školských zošitov zákazník získava zľavu 25% z maloobchodnej ceny produktu. Do akcie sú
zaradené produkty , ktoré sú špecifikované v bode 3.2.3 – Kategórie podporovaných produktov.
3.2.2 Akcia sa vzťahuje na nákup tovaru priamo v kamenných predajniach v aktuálne platných cenách.
Zľava je uplatňovaná pri platbe pri pokladni (hotovosť, platobná karta).
3.2.3 Kategória podporovaných produktov: https://www.faxcopy.sk/katalog/zosity/A625

3.3. Donau lepiaca tyčinka 1+1 Zadarmo
3.3.1 Do akcie sú zaradené produkty, ktoré sú špecifikované v bode 3.3.3 – Zoznam podporovaných
produktov. Pri kúpe lepiacej tyčinky Donau, dostane zákazník druhú v tej istej gramáži Zadarmo.
3.3.2 Akcia sa vzťahuje na nákup tovaru priamo v kamenných predajniach v aktuálne platných cenách pri
platbe pri pokladni (hotovosť, platobná karta).

3.3.3 Zoznam podporovaných produktov
Názov
DONAU Lepiaca tyčinka 15g
DONAU Lepiaca tyčinka 25g
DONAU Lepiaca tyčinka 35g
DONAU Lepiaca tyčinka 8g

3.4. Organizátor akcie môže kedykoľvek zmeniť ponuku akciových položiek
4. Termíny a platnosť akcie
Akcia platí v termíne od 5. 8. do 30. 9. 2019 vrátane, resp. do vypredania zásob jednotlivých položiek
v akcii. Zľavu ani darček nemôžu žiadať zákazníci na nákupy zrealizované pred začatím alebo po skončení
akcie. Organizátor akcie môže kedykoľvek zmeniť ponuku akciových položiek.
5. Osobitné podmienky akcie
5.1. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami (napr. ISIC, ITIC, voucher zlavomat, atď.).
5.2. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie, či akciu
prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov.
5.3. Pravidlá akcie môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti s
akciou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci akcie za jediné, úplné a konečné.
5.4. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť tieto pravidlá akcie,
predovšetkým má právo zmeniť dobu trvania akcie alebo akciu z vážnych dôvodov úplne zrušiť. 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.
V Bratislave, 31. júla 2019
oddelenie produktového manažmentu
FaxCOPY, a.s.

Príloha č.1
Názov
Tekuté lepidlo Pritt Gamafix 100g
Donau Obal na zošity A5 zrnitý,115 mic(bal=10ks) priesvitný
Donau Obal na zošity A4 zrnitý,115 mic(bal=10ks) priesvitný
Donau Obal na zošity A5 hladký,150 mic priesvitný (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A5 hladký,150 mic červený (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A5 hladký,150 mic zelený (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A5 hladký,150 mic modrý (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A5 hladký,150 mic žltý (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A4 zrnitý,150 mic priesvitný (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A4 zrnitý,150 mic červený (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A4 zrnitý,150 mic zelený (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A4 zrnitý,150 mic modrý (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A4 zrnitý,150 mic žltý (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A4 hladký,150 mic oranžový (bal=25ks)
Donau Obal na zošity A4 hladký,150 mic fialový (bal=25ks)

Pritt Micro Rolly korekčný roller 5mmx6m
DAHLE Nožnice Comfort grip 21cm
DAHLE Nožnice Comfort grip 14cm
Donau Nožnice 16cm čierno/modr.
Donau Nožnice 20,5cm čierno/modr.
Školské nožnice pre pravákov 13,5cm
Výkres školský A4 180g (bal=10ks)
Výkres školský A3 180g (bal=10ks)
Q-Connect guličkové pero 4-farebné plastové jednorazové
Stabilo POINT 88 popisovač, všetky farby
Stabilo EASYgraph L,ergonomická ceruzka HB pre ľavákov ružová (bal=6ks)
Stabilo EASYgraph L,ergonomická ceruzka HB pre ľavákov sv.modrá (bal=6ks)
Stabilo EASYgraph L,ergonomická ceruzka HB pre ľavákov petrolejová (bal=6ks)
Stabilo EASYgraph R,ergonomická ceruzka HB pre pravákov petrolejová (bal=12ks)
Stabilo EASYgraph R,ergonomická ceruzka HB pre pravákov ružová (bal=12ks)
Stabilo EASYgraph R,ergonomická ceruzka HB pre pravákov sv.modrá (bal=12ks)
Stabilo EASYgraph R,ergonomická ceruzka HB pre pravákov oranžová (bal=12ks)
Stabilo EASYgraph R,ergonomická ceruzka HB pre pravákov zelená (bal=12ks)
Stabilo BOSS 70 zvýrazňovač 2-5mm ,všetky farby
Stabilo BOSS 70 zvýrazňovač 2-5mm,pastel/všetky farby
Herlitz Blok kocka nelepená Pure Glam 90x90x90mm biela,kartón.krabička
Herlitz Stojan na perá Pure Glam 6,5x6,5cm,kartón
Herlitz Zakladač Max.file A4,2-kr. 2,5cm Pure Glam
Herlitz Puzdro na perá Pure Glam
Herlitz Klipy na dokumenty Pure Glam,mix veľkostí a farieb (dóza=12ks)
Herlitz Mixbox Pure Glam 4v1,mix kanc.doplnkov (dóza=310ks)
Herlitz Zakladač PP A4,2-kr. 1,6cm Ladylike vtáci
Herlitz Zakladač Max.file A4/8cm dizajn Ladylike vtáci
Herlitz Blok so špirálou štvorček. A5/100l dizajn Ladylike vtáci
Herlitz Obal na dokumenty A4,3 chlopne s gumičkou, dizajn Ladylike Vtáci
Herlitz Box na dokumenty PP A4/4cm s gumičkou Ladylike Vtáci
Herlitz Zakladač Max.file A4/8cm dizajn Ladylike kvety
Herlitz Zakladač PP A4,2-kr. 1,6cm Ladylike kvety
Herlitz Blok so špirálou štvorček. A5/100l dizajn Ladylike kvety
Herlitz Obal na dokumenty A4,3 chlopne s gumičkou, dizajn Ladylike Kvety
Herlitz Blok so špirálou štvorček. A6/100l dizajn Ladylike mix
Herlitz Box na dokumenty PP A4/4cm s gumičkou Ladylike Kvety
Donau Zvýrazňovač mix farieb (sada=5ks)
Donau Puzdro na perá jednofarebné,mix farieb
Donau Vrecko na prezuvky jednofar.,mix (bal=20ks)
Herlitz Peračník 3-zipsový plný, 31-dielov Gól
Herlitz Peračník 3-zipsový plný, 31-dielov Vesmír
Herlitz Peračník 3-zipsový plný, 31-dielov Motýle
Herlitz Peračník 3-zipsový plný, 31-dielov Tlkot srdca
Herlitz Peračník T-rex džungľa,1-zipsový plný 2-klopý,31-dielov
Herlitz Peračník Kocka ružová,1-zipsový plný 2-klopý,31-dielov
Herlitz Peračník Delfín,1-zipsový plný 2-klopý,31-dielov
Herlitz Peračník prázdny 1-zipsový plný 1-klopý, mix dizajnov (bal=4ks)
Herlitz Peračník prázdny 1-zipsový plný 1-klopý, mix dievč.dizajnov (bal=4ks)
Donau Peračník oválny malý prázdny,motív Geometric
Donau Peračník oválny malý prázdny,motív Blocks

Donau Puzdro na perá okrúhle prázdne,použitý efekt,mix farieb
Donau Puzdro na perá jednofar. prázdne Soft toucht,mix farieb
Herlitz Puzdro na perá trojhuholník,motív Gól
Herlitz Puzdro na perá trojhuholník,motív Kocka modrá
Herlitz Puzdro na perá trojhuholník,motív Kocka ružová
Herlitz Puzdro na perá trojhuholník,motív Motýle
Herlitz Peňaženka, mix dievčen.motívov (bal=4ks)
Herlitz Peňaženka, mix chlapčen.motívov (bal=4ks)
Herlitz TORNADO-L plniace bombič.pero pre ľavákov, mix farieb
Herlitz TORNADO-M plniace bombič.pero,pravák pokročilý mix farieb
STABILO beCrazy plniace bombič.pero pastel mätová/biela
STABILO beCrazy plniace bombič.pero pastel tyrkysová/biela
STABILO beCrazy plniace bombič.pero pastel ružová/biela
STABILO beCrazy plniace bombič.pero pastel fialová/biela
Stabilo EASYoriginal Graffiti original R, roller modrá
Stabilo EASYoriginal Graffiti original R, roller ružová
Stabilo EASYoriginal Graffiti original R, roller zelená
Herlitz Nožnice špicaté Design pre ľavákov,apravákovmix
Herlitz paleta maliarska plastová
Pilot 2064 FriXion roller, všetky farby
Pilot 5979 V Board Master popisovač na biele, všetky farby
Linex 15 kružidlo oceľové 140mm s náhradnými tuhami
Linex 24 kružidlo oceľové,školská súprava
JUNIOR Sada pravítok - 4 ks, transparentná
Farebný papier A4 sada (20ks)
Farebný papier A4 školský (8ks)
Skicár školský A4/20list
Skicár školský A3/10list
Pero guličkové modré SOLIDLY modré
Pero guličkové modré SORENTO modré
Centropen 2675 TORNADO pero atrament.
Centropen 2675 TORNADO AROMA pero atrament.
Koh-i-noor Vodové farby 172510/12 farieb,30mm
Koh-i-noor Vodové farby anilínové BRILANT 174503/12 farieb
Koh-i-noor Temperové farby TEMPERA 162502/10 farieb x16ml
Centropen temperové farby 9550/6 farieb x 12ml
Koh-i-noor Krieda školská farebná (bal=12ks)
Koh-i-noor Ceruzky 8231 farebné voskovky (bal=6ks)
Koh-i-noor Plastelína farebná 200g (10ks)
Pravítko 30cm farebné ohybné,mix farieb
Koh-i-noor Pravítko priesvitné 30cm
Koh-i-noor Pravítko trojuholník 45/177 s ryskou
Koh-i-noor Pravítko uhlomer 180/125 transparentný,746238
Lepidlo Wurstol CLASSIC disperzné 120ml
Lepidlo HERKULES univerzálne disperzné 130g
Koh-i-noor Ceruzka školská s gumou 1380/2
Maped Black´ Peps HB ceruzka
Maped Black´ Peps 2B ceruzka
Maped Black´ Peps HB ceruzka s gumou
Maped Black´ Peps 2B ceruzka s gumou
Maped COLOR´PEPS Mini pastelky,sada 12ks

Maped COLOR´PEPS pastelky (bal=12ks)
Maped COLOR´PEPS pastelky (bal=12ks) + strúhadlo Vivo
Maped COLOR´PEPS pastelky (bal=18ks)
Maped COLOR´PEPS pastelky (bal=24ks)
Maped JUMBO pastelky (bal=12ks)
Diár školský 2019/2020 A6, týžd/2str.,motív Magic Heart
Diár školský 2019/2020 A6, týžd/2str.,motív Happy Monsters
Box na zošity A4 s gumičkou, dizajn Jumbo Geo WILD Kôň
Box na zošity A4 s gumičkou, dizajn Jumbo Fotbal
Box na zošity A4 s gumičkou, dizajn Jumbo Maznáčikovia
Box na zošity A4 s gumičkou, dizajn Jumbo Vlk
Box na zošity A4 s gumičkou, dizajn Jumbo Kecky
Box na zošity A4 s gumičkou, dizajn Mačka
Box na zošity A5 s gumičkou, dizajn Kôň
Box na zošity A5 s gumičkou, dizajn Fotbal
Concorde štetec okruhly č.4
Concorde štetec okruhly č.6
Concorde štetec okruhly č.8
Concorde štetec okruhly č.10
Concorde štetec plochý č.4
Concorde štetec plochý č.6
Concorde štetec plochý č.8
Concorde štetec plochý č.10
Concorde štetec plochý č.12
Concorde štetec plochý č.14
Concorde štetec plochý a okrúhly,sada-6ks(č.4,6,8,10,12)
Rebell Panther 8 stolová kalkulačka
Rebell SC2030 vedecká kalkulačka
Rebell SC2040 vedecká kalkulačka
Rebell Starlet vrecková kalkulačka
Casio FX 82 SX PLUS vedecká kalkulačka
Casio FX 85 CE X vedecká kalkulačka
Casio MX12 B stolová kalkulačka10,19
Sencor SEC 160 Modro/čierna vedecká kalkulačka

