Podmínky slevové akce „Goodbye Summer” dále jen Podmínky.

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Pořadatelem slevové akce „Goodbye Summer” dále jen akce je Tous Poland sp. z o.o. se sídlem ve
Varšavě, na adrese: Emilii Plater 53, XV. patro, 00-113 Varšava, číslo obchodního rejstříku KRS:
0000839220, DIČ: 5252822371, IČO: 386003485, dále jen „Prodejce”.
1.2. Akce se uskuteční v online obchodě TOUS vedeném Pořadatelem („Online obchod TOUS”) na
adrese http://touscesko.cz („Internetový obchod”).
1.3. Akce v internetovém obchodě začne dne 28.08.2020 v 00:01 a skončí dne 31.08.2020 v 23:59 („Čas
trvání akce“).
1.4. Akce bude pořádaná v souladu s ustanoveními, která jsou uvedená v těchto Podmínkách.
1.5. Informace obsažené v reklamních materiálech mají výlučně reklamní charakter a v souladu
s právem nestanoví prodejní nabídky.
1.6. Akce se mohou zúčastnit osoby, které dosáhly plnoletosti a mají plnou právní způsobilost, dále jen
„Účastníci“. Účast v Akci je dobrovolná.
2. Podmínky Akce
2.1. Účastník Akce, který v Internetovém obchodě TOUS zakoupí produkt z výprodeje, obdrží slevu ve
výši 50 %.
2.2. Produkt nebo skupina produktů jsou součástí Akce v případě, že jsou označeny informací o slevě
nebo jsou vepsané na seznam produktů Akce, který je dostupný na Internetové stránce TOUS. Vepsání
produktu na seznam produktů, které jsou součástí Akce, nestanoví prodejní nabídku. Výběr produktů,
které budou zařazeny do Slevové akce, záleží na rozhodnutí Pořadatele.
2.3. Během Akce může Prodejce rozhodnout o změně výše slevy udělené na produkt, jeho odstranění
z Akce nebo o změně délky trvání Akce.
2.4. Oprávnění vyplývající z Akce lze kombinovat s právy vyplývajícími z jiných propagačních akcí, akcí,
slev a podobně.
2.5. Pokud po ukončení Akce účastník využije samostatně udělené možnosti na výměnu zboží za jiné,
pro účely srovnání ceny se zohlední: cena vyměněného zboží s ohledem na slevu vyplývající z Akce a
cena zboží, za které se výměna uskutečňuje, aniž by byla zohledněna sleva.

3. Reklamace
3.1. V případě, že má Účastník výhrady ohledně průběhu Akce v souladu s těmito Podmínkami, má
právo podat písemnou stížnost nebo ji poslat na adresu Prodejce.
3.2. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení a adresu Účastníka, který se zúčastnil Akce a důvod
reklamace.
3.3. Reklamace budou vyřízeny do 30 dní od data jejich obdržení.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ustanovení Podmínek nevylučují ani neomezují práva Spotřebitele na záruku vyplývající ze zákona
ze dne 23. dubna 1964 Občanského zákoníku [Sbírka zákonů z roku 2014, položka 121, ve znění
pozdějších předpisů] nebo zákona ze dne 30. května 2014 o Právech spotřebitele [Sbírka zákonů z roku
2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů].
4.2. Podmínky platí pro všechny účastníky Akce. Účast na Akci znamená souhlas s těmito Podmínkami.
4.3. Pořadatel si vyhrazuje právo Akci kdykoli ukončit bez udání důvodu.
4.4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek. Jakékoli změny těchto Podmínek budou platné
ode dne jejich oznámení.
4.5. Tyto Podmínky budou k dispozici na Internetové stránce TOUS na adrese www.touscesko.cz.

