Pravidla marketingové akce „Slizáci“
Nakupujte a sbírejte dárky – Slizáky.
1.

Úvod
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce „Sbírejte Slizáky“ (dále jen „Akce“).

2.

Pořadatel a provozovatel Akce
Pořadatelem a provozovatelem Akce je společnost PRAMEN CZ a.s., se sídlem Průmyslová 1285, 581 21
Havlíčkův Brod, IČ: 25271971 (dále jen pořadatel)

3.

Termín a místo konání Akce
3.1. Akce probíhá na území České republiky ve všech maloobchodních prodejnách sítě PRAMEN CZ v termínu
od 21. srpna do 24. září 2019, resp. do vyčerpání zásob reklamních dárků.

4.

Princip Akce
4.1. Zákazník, který uskuteční nákup v kterékoliv maloobchodní prodejně sítě PRAMEN CZ, získá za každých,
v době trvání Akce utracených, 290 Kč zdarma reklamní dárek - „Slizák“ (dále jen „Slizák“).
4.2. Zákazník, kterého nákup v minimální hodnotě 290 Kč bude obsahovat současně i požadované množství
výrobku označeného v akčním letáku logem Slizáka, získá zdarma dalšího Slizáka.

5.

Účast v Akci a podmínky Akce
5.1. Do Akce se může zapojit každá fyzická osoba, která uskuteční nákup v kterékoliv maloobchodní prodejně
sítě PRAMEN CZ v minimální hodnotě 290 Kč (dále jen „Zákazník“ nebo „Účastník“). Kompletní seznam
prodejen je zveřejněn na webové stránce Pořadatele www.pramencz.cz.
5.2. Při platbě za nákup obdrží Zákazník u pokladně za každých 290 Kč nákupu zdarma jeden balíček se Slizákem.
5.3. Jednotlivé nákupy se kumulují.
5.4. Do hodnoty nákupu se nezapočítává cena za tabákové výrobky a alkoholické nápoje (s výjimkou piva).
5.5. Zákazník, který úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky Akce získá Slizáka při každém jednotlivém
nákupu. Slizáka možno získat opakovaně.
5.6. Slizák nenáleží v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného,
nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi
k získání Slizáka. Z Akce jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v
Pravidlech.

6.

Reklamní dárek – Slizák
6.1. V Akci je možné získat celkově 15 druhů Slizáků.
6.2. Slizák je nevhodný pro děti do 3 let, obsahuje malé části, hrozí riziko udušení.
6.3. Slizák může znečistit oblečení a jiné povrchy.
6.4. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
6.5. Slizáka nevkládejte do úst. Nepolykejte. Po použití si důkladně umyjte ruce.
6.6. Obsah, barvy a tvary Slizáka se mohou lišit od zobrazení na obale.
6.7. Obal dárku není hračka, odstraňte jej z dosahu dítěte.
6.8. Veškeré informace o dárku uvedené na obale si uschovejte pro pozdější použití.
6.9. Podoba jednotlivých Slizáků je smyšlená.
6.10. Pořadatel Akce neodpovídá za vady, poškození, nebo ztráty spojené s odevzdaným Slizákem.

7.

Ostatní ustanovení
7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit
nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých webových

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

stránkách www.PRAMEN CZ.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná Pravidla. Pořadatel si dále vyhrazuje
právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této Akce.
Slizáka nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiného dárku, než je Pořadatelem Akce stanoveno.
Pořadatel Akce není vůči Účastníkům Akce nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze
strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto Pravidlech. Na Slizáka nevzniká právní nárok.
Dojde-li před 24. září 2019 k vyčerpání zásob všech Slizáků, nemá Účastník Akce právo požadovat po
Pořadateli jakoukoliv náhradu za Slizáka. Vyčerpáním zásob Slizáků před uvedeným termínem je Akce
ukončena.
Pořadatel neodpovídá za škody, které Účastníku vzniknou v souvislosti s účastí v Akci či v souvislosti s
užíváním dárku.
Akce se řídí výlučně těmito pravidly, které popisují práva a povinnosti Účastníků a pravidla Akce.
Úplná pravidla Akce a přehled Slizáků jsou po celou dobu trvání Akce k dispozici na webových stránkách
Pořadatele www.PRAMEN CZ.cz.

V Kroměříži 12. srpna 2019

