AKCE

Ke každé objednávce
materiálu z našeho
Katalogu pro střechy a pláště
v hodnotě

nad 12.500 Kč*
bez DPH

Vám zašleme 5l soudek
BERNARD (světlý ležák)
* Hodnota objednávky je počítána bez DPH a bez dopravného. Dělení dodávek není možné. Bližší informace získáte od našich obchodně-technických zástupců.

Akce se vztahuje na objednávky přijaté v období 17. 8. 2020 – 30. 9. 2020

Čím více objednáte, tím více soudků získáte!

12.500 Kč =

25.000 Kč =

www.ejot.cz

PRAVIDLA LETNÍ PRODEJNÍ AKCE 2020
Pravidla letákové nabídky
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel letákové nabídky pro zákazníky nakupující spojovací
materiál z Katalogu upevňovací techniky pro střechy a pláště (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce
Pořadatelem prodejní akce je společnost EJOT CZ, s.r.o., se sídlem Zděbradská 65, 251 01 Říčany, IČ: 61500941, DIČ:
CZ61500941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30723 (dále jen
„pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce
Prodejní akce probíhá v termínu od 17.08. 2020 0:00 hodin do 30. 09. 2020 23:59 hodin (dále jen „doba konání
prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce
Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou
na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen
„účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce
Účastník prodejní akce, který zakoupí v rámci jednoho nákupu výrobky z aktuálního Katalogu upevňovací techniky
pro střechy a pláště (dále jen „katalog“) a splní pravidla této prodejní akce, získá odměnu.
Katalog najdete na adrese: https://www.ejot.cz/medias/sys_master/Catalogues%20Building%20Fasteners/cat-bf/
h99/heb/9040022110238/DWF-Katalog-2017-CZ.pdf

5. Podmínky účasti v prodejní akci
a) Zakoupení produktů z aktuálního katalogu v minimální hodnotě 12.500 Kč bez DPH a bez dopravného v rámci
jedné objednávky.
b) Objednávka a fakturace produktů se uskuteční v období od 17.08.2020 do 30.09.2020 včetně.
c) Za každých 12.500 Kč bez DPH a bez dopravného získá zákazník jednu odměnu.
d) Počet odměn, které zákazníkovi náleží zadanou objednávku, zákazník zjistí sám, pokud zná prodejní ceny
vztahující se k objednávce nebo může zjistit dotazem u zaměstnance pořadatele.
e) Dělení dodávek zakoupených produktů není možné.

6. Odměna za účast v prodejní akci
a) Odměnu tvoří jeden pivní soudek BERNARD (světlý ležák objem 5l).
b) Odměna bude zaslána na adresu shodnou s adresou pro dodání zboží. V takovém případě není navíc účtováno
poštovné ani balné za odměnu nebo bude odměna připravena k odběru na pobočce pořadatele. V případě, že by
odměna měla být zaslána na jinou adresu, může pořadatel účtovat manipulační poplatek ve výši 100 Kč bez DPH
za jednu odměnu. Adresa pro zaslání odměny musí být pouze na území České republiky.
c) Odměna bude odeslána v nejbližším možném termínu spolu sobjednaným zbožím. Pokud odměna není
na skladě z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo vyšší moci a je možné ji doobjednat, bude odměna
objednána a doposlána v nejbližším možném termínu.
d) Vrátí-li účastník prodejní akce zakoupené zboží, za které dostal odměnu, je povinen vrátit i dosud neotevře nou
odměnu. V případě, že již odměnu otevřel, je účastník prodejní akce povinen odměnu doplatit formou srážky
ve výši 5% z ceny vráceného zboží (z dobropisované částky).
e) Pořadatel si vymezuje právo neposkytnout odměnu zákazníkovi a to v případě, že je zákazník v prodlení s
úhradou svých závazků vůči pořadateli.
f) Odměnu nelze nárokovat.

7. Ostatní ujednání
Tato Pravidla jsou platná po celou dobu trvání prodejní akce. Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel prodejní
akce i v jejím průběhu. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastní
na prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit či změnit její
pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně
ve formě dodatku a zveřejněno na www.ejot.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí
věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených
pro získání odměny v prodejní akci.
Aktuální informace a případné změny prodejní akce budou uveřejněny na www.ejot.cz nebo na pobočkách
pořadatele.
V případě jakýchkoli nejasností je možné kontaktovat během otevírací doby pořadatele oddělení Prodeje
323 627 815 – 817 nebo obchodně-technické zástupce stavebního upevňování.
V Říčanech 31.07.2020

