Pravidlá a podmienky akcie:
“ PERSONALIZOVANÉ (NIELEN) ŠKOLSKÉ POTREBY“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “ Personalizované (nielen) školské potreby“ (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 tovarov (ďalej len „podporované produkty“).
3.
Podmienky akcie
3.1.
Do akcie sa môže zapojiť každý zákazník Organizátora.
3.2.
Do akcie sú zaradené výhradne produkty:
Zoznam podporovaných produktov je uvedený v Prílohe č.1 – Personalizované (nielen) školské potreby
Zoznam podporovaných produktov je uvedený v Prílohe č.2 – Časovo limitovaná akciová ponuka
3.3.
Akcia sa vzťahuje výhradne na objednávky vytvorené na stránkach Organizátora www.faxcopy.sk. Nákup v
internetovom obchode je možné vykonať za bežných podmienok Organizátora aj priamo v kamenných predajniach
Organizátora. Pri objednávkach zadaných personálom v kamennej predajni je účtovaný poplatok za asistované vytvorenie
objednávky. Poplatok je účtovaný v zmysle cenníka Organizátora.
3.4.
Pre uplatnenie „dopravy zadarmo“ a na multibalenie atramentových kaziet HP je potrebné v objednávke zadať
zľavový Kód.
3.5.
Akcia sa týka výhradne tovaru v aktuálnych skladových zásobách Organizátora v čase vytvorenia objednávky. V
prípade nedostupnosti tovaru nie je možné vytvoriť objednávku a uplatniť zľavu v akcii. Akciovú cenu je možné uplatniť
len pri aktuálnom nákupe. Zľavu nie je možné uplatniť spätne, na už zrealizované nákupy.
3.6.
Organizátor akcie môže kedykoľvek zmeniť ponuku akciových položiek. O zmene bude informovať na webe
www.faxcopy.sk
4.
Termíny a platnosť akcie
Akcia “Personalizované (nielen) školské potreby“ platí v termíne od 02.09.2019 do 22.09.2019 vrátane, resp. do
vypredania zásob jednotlivých položiek v akcii. (Zoznam podporovaných produktov je uvedený v Prílohe č.1)
Časovo obmedzená akciová ponuka na atramentové kazety HP platí v termíne od 02.09.2019 do 04.09.2019 vrátane, resp.
do vypredania zásob jednotlivých položiek v akcii. (Zoznam podporovaných produktov je uvedený v Prílohe č.2)
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 bez predchádzajúceho upozornenia pozmeniť alebo upraviť
pravidlá akcie, či akciu prerušiť, zmeniť podporované produkty a ceny podporovaných produktov, akciu odložiť alebo
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.
Tieto pravidlá sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na stránke
Organizátora: www.faxcopy.sk.
V Bratislave, 30. augusta 2019
oddelenie produktového manažmentu
FaxCOPY, a.s.

Príloha č. 1 – Personalizované (nielen) školské potreby
P.č.
29258
99439
52709
64617
83586
83317
104645
104642
104647
84052
94345
113688
83561

Int. kód
modico2
73pe
67
67a5
77t/dtg
73podsed
73ru/kavi
73ru/milo
73ru/tori
73tr/m
73tr/v
73vak/lan
73v

Názov
Modico 2 kompletná pečiatka
Peňaženka univerzálna s potlačou
Personalizovaný zošit A4/60l
Personalizovaný zošit A5/60l
Plátenná taška s priamou potlačou
Podsedák s potlačou
Ruksak KAVI s potlačou
Ruksak MILO s potlačou
Ruksak TORI s potlačou
Taška cez rameno s potlačou, malá
Taška cez rameno s potlačou, veľká
Vak LINEN s potlačou
Vrecko biele s potlačou

Príloha č. 2 – Časovo limitovaná akciová ponuka
P.č.
72619
72631

Int. kód
hpcz101a
hpcz102a

Názov
HP No.650 Atramentová kazeta Black (CZ101A), 6,5ml
HP No.650 Atramentová kazeta Color (CZ102A), 6,5ml

