Akce ”Mid Season Sale 2019 ”

§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 probiha ve všech prodejnách TOUS na území České republiky a na e-shopu na internetových
stránkách www.touscesko.cz („eshop”)
3. Akce probíhá ve dnech od 26. dubna do 1. května 2019, nebo do vyčerpání zásob
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. Účastnit se na akci může každá osoba, která od organizátora obdrží krátkou textovou zprávu (SMS), nebo
zprávu zaslanou e-mailem (e-mail), obsahující speciální kód („slevový kód”). Slevový kód získaný oběma
způsuby je považován za jeden. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat osoby, kterým bude zaslána zpráva
se slevovým kódem, a také zasílat slevové kódy v různých časech - podle vlastního uvážení.

2. Účastník akce, který při nákupu v butiku Tous nebo v e-shopu během trvání akce použije slevový
kód na nákup vybraných kabelek a doplňků z kolekce jaro-léto 2019, dostane na svůj nákup slevu
20%.
3. Tato akce neslučuje se s jinými akcemi a slevami.
4. Slevový kód může být použit opakovaně v době trvání akce
§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 e-shopu http://touscesko.cz

