Úplná pravidla marketingové akce
„Poslední kousky“
I.

Úvodní ustanovení

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Poslední kousky“ (dále jen
„Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., se sídlem Prštné - Kútiky
637, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 49973053, IČ: 49973053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen „Organizátor“).
II.

Termín, místo a doba konání akce

1. Akce probíhá v e-shopu www.kasa.cz (dále jen „Místo konání akce“) v období od 8. 4. 2019 do
30. 4. 2019 včetně (dále jen „Doba konání akce“)
2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VI. odstavec 2 těchto pravidel.

III.

Průběh a podmínky akce

1. Akce se vztahuje pouze na vybrané produkty uvedené na www.kasa.cz/posledni-kousky (dále jen
„Web akce“) a u kterých je uvedeno „skladem“
2. V rámci Akce je možné využít tyto slevy:
a. extra sleva 10 % na vybrané produkty uvedené na https://www.kasa.cz/poslednikousky-sleva-10/, při použití slevového kódu KPK1910
b. extra sleva 20 % na vybrané produkty uvedené na https://www.kasa.cz/poslednikousky-sleva-20/, při použití slevového kódu KPK1920
c. extra sleva 30 % na vybrané produkty uvedené na https://www.kasa.cz/poslednikousky-sleva-30/, při použití slevového kódu KPK1930
d. extra sleva 40 % na vybrané produkty uvedené na https://www.kasa.cz/poslednikousky-sleva-40/, při použití slevového kódu KPK1940

3. Slevové kódy Akce nelze sčítat ani vzájemně kombinovat s dalšími speciálními slevami či slevovými
poukazy. Slevu není možné uplatnit při nákupu přes VIP účet.
4. Sleva se u produktů, na něž se vztahuje, automaticky odečte po vložení slevového kódu v 1. kroku
košíku do kolonky „Uplatit slevový kód“. Kompletní návod jak uplatnit slevový kód je umístěn zde.

5. Sleva bude u produktů zařazených do Akce odečtena z aktuální ceny produktu v e-shopu
www.kasa.cz v Době konání akce.
6. Ceny a procentuální slevy uvedené u produktů v Akci a jsou stanoveny a vypočítány z běžné
maloobchodní ceny zboží, která je nezávazně doporučena distributorem či výrobcem produktu.

7. Uplatnění slevy je podmíněno zakoupením produktu zařazeného do Akce v Době konání akce.
8. Zakoupením produktu se rozumí objednání a následné řádné uhrazení provedené objednávky.
9. Každý zákazník může uplatnit slevu maximálně na 2 kusy jednoho druhu produktu zařazeného do
Akce.
10. V případě, že dojde k vyprodání produktu zařazeného do Akce, není možné slevu nárokovat po
uplynutí Doby konání akce, a to i v případě opětovného naskladnění.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok
na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
2. Organizátor Akce nenese žádnou odpovědnost za rychlost načítání ani přenos dat webových
stránek.
3. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez
udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce
oznámením na webu Akce.
4. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky
a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: HP TRONIC Zlín, spol. s r.
o., se sídlem Prštné - Kútiky 637, Zlín, PSČ 760 01, emailem na adresu: info@kasa.cz nebo
telefonicky na číslo: + 420 575 500 500.
5. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě
na adrese Organizátora.
6. V návaznosti na uplatnění slevy se řídíme dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, dostupný
zde.
7. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 8. dubna 2019.

