Obchodní podmínky Prodejní akce
Fresh deal! -15 % na novou kolekci

Úvodní ustanovení

Společnost MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město,
110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
221879 jako Organizátor akce vydal tyto Obchodní podmínky Prodejní akce.
Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníků a Organizátora v souvislosti s Prodejní
akcí konanou v Prodejně.

Definice pojmů

Prodejní akce – reklamní akce Fresh deal! -15 % na novou kolekci v rámci které budou účastníkovi
poskytnuty výhody podle těchto Obchodních podmínek
Zákazník – zákazník, který se účastní Prodejní akce
Organizátor – společnost MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2,
Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221879
Prodejna – E-shop provozovaný Organizátorem na stránkách: https://e50style.cz/, ve kterém se může
zákazník účastnit Prodejní akce
Akční výrobek – výrobek nabízený Organizátorem v Prodejně, na který se vztahuje Prodejní akce
Začátek Akce – první den trvání Prodejní akce
Konec Akce – poslední den trvání Prodejní akce
Trvání Akce – doba od Začátku Akce do Konce Akce, která může být prodloužena Organizátorem
Sleva – sleva ze současné ceny Akčního výrobku

Podmínky

Nákupem Akčního výrobku během Trvání Akce mají Zákazníci právo na Slevu ve výši -15 % ze současné
ceny Akčních výrobků. Akce se vztahuje na všechny produkty, které se nacházejí na podstránce
https://e50style.cz/fresh-deal. Ceny viditelné na stránkách již zahrnují slevu vyplývající z této akce.

Začátek Akce: 11.03.2019
Konec Akce: 18.03.2019

Poskytnutím souhlasu Zákazník souhlasí s podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými na
následujících stránkách Organizátora: https://e50style.cz/ochrana-soukromi
Účast na této Prodejní akci vylučuje možnost Zákazníka účasti na jiné akci organizované
Organizátorem, tj. výhoda získaná v rámci této Prodejní akce nemůže být kombinovaná s dalšími
výhodami.

Závěrečná ustanovení

Nároky z vad výrobků se řídí reklamačním řádem Organizátora
Text těchto Obchodních podmínek je dostupný k nahlédnutí v Prodejně.
Právní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky,
zejména pak ustanoveními Občanského zákoníku
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.03.2019

