Akce ”-30% sleva a dodatecnych 10%”

§1
Všeobecné podmínky
1. Pořadatelem a organizátorem akce je společnost Oriens Klenoty s.r.o., se sídlem Pod Kopcem 5,
147 00 Praha 4.
2. Akce probíhá na internetových stránkách www.oriens-store.cz, dále jen „Eshop”
3. Akce probíhá ve dnech od 30 dubna do 4 května 2020
4. Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let dále jen "účastníci".
5. Akce bude v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
6. Tyto podmínky akce ani její komunikace na propagačních materiálech nepředstavují právně
závaznou nabídku, ale oznámení o marketingové akci.
7. Účast v této akci je dobrovolná
§2
Podmínky Akce 1
1. Každý Účastník Akce Organizátora má možnost nakoupit vybrané, označené produkty se slevou- 30%.
Produkty na které se akce vztahuje je možno prohlédnout na Eshopu.

2. Výběr produktů na které se akce vztahuje je na uvážení Organizátora
3. Tato akce neslučuje se s jinými akcemi a slevami.
4. Organizátor má právo bez udání důvodu kdykoliv, t.j. i během akce, akci ukončit, prodloužit, zkrátit nebo
přerušit, také má právo rozhodnout o stažení konkrétních produktů z akce

§3
Podmínky Akce 2
5. Každý Účastník Akce který nakoupí na Eshopu minimálně 2 produkty, získý také dodatečnou slevu -10%
na celý svůj nákup.

6. Tato akce neslučuje se s jinými akcemi a slevami.
7. Organizátor má právo bez udání důvodu kdykoliv, t.j. i během akce, akci ukončit, prodloužit, zkrátit nebo
přerušit, také má právo rozhodnout o stažení konkrétních produktů z akce, během jejího trvání.

§3
Reklamace
1. Případné námitky proti průběhu akce lze organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů
od ukončení akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky
podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
2. Při splnění výše uvedených náležitostí se organizátor zavazuje sdělit účastníkovi své stanovisko k
reklamaci
písemně
nejpozději
do
30
dnů
od
doručení
organizátorovi.

§4
Závěrečná ustanovení
1. Učastí v Akci projevuje každý účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně

dodržovat.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo akci ukončit bez udání důvodu.
3. Organizátor si vyhrazuje právo podmínky akce upravovat. Jakékoliv změny budou platné ode
dne jejich uveřejnění.
4. Tyto Všeobecné podmínky budou k dispozici k nahlédnutí na www.oriens-store.cz

