Pravidla propagace „Pro prvních 100 osob podložka (03/03/01) za 1 Kč *“
§1 OBECNÉ PODMÍNKY

1. Pořadatelem akce s názvem „PRO PRVNÍCH 100 OSOB PODLOŽKA (03/03/01/01) za 1 Kč *“ (dále jen
„propagace“) je SALMON HYGIENE S.R.O. 28.října 2663/150, 702-00 Ostrava DIČ: CZ05998522, IČO
05998522, telefon: +420 734 124 264, e-mail www.salmonhygiene.cz (dále jen „organizátor“).

2. Propagační období: od 17/06/2020 do 30/09/2020 (dále jen „období“).

3. Obsah těchto propagačních předpisů (dále jen „předpisy“) je k dispozici v sídle společnosti a na
webové stránce www.salmonhygiene.cz

§2 PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI
1. Účastníkem akce může být jakýkoli zákazník, který je fyzickou osobou s plnou moci v případě právních
transakcí, jakož i právnických osob nebo organizačních jednotek, jejichž právní ustanovení přiznává
způsobilost k právním úkonům, který během propagace: stáhne katalog z webu
https://salmonhygiene.cz/nase-nabidka/provede objednávku do 30/09/2020 za jakoukoli částku a
vyjadřují souhlas účastnit se Propagace za podmínek stanovených v Pravidlech („Účastník“).

2. Účastník může využít Akce pouze nákupem produktů přímo od SALMON HYGIENE s.r.o (Akce
nezahrnuje nákupy od zprostředkovatelů).
3. Předpoklad pro účast v promo akci: Každý z prvních 100 zákazníků, kteří si během propagace stáhnou
katalog z webu https://salmonhygiene.cz/nase-nabidka/ a dokončí objednávku na nákup produktů
přímo od SALMON HYGIENE s.r.o. do 30. září 2020 v jakékoli výši obdrží nerezovou podložku
(03/03/01/01) za částku 1 * Kč netto. Za nákup se považuje faktura vystavená organizátorem za nákup
produktů přímo od SALMON HYGIENE s.r.o.
4. V případě, že účastník vrátí Produkt (y) zakoupené během propagačního období, s nákupem, který
účastník zakoupil za propagační cenu 1 * Kč, podložku (00.03.01.01) (např. Když účastník propagace
uplatnil právo odstoupit od smlouvy), tedy v případě, že účastník nesplní podmínku účasti na akci
uvedené v § 2 odst. 2 2 a 3 Pravidel by měl Účastník bez ohledu na odstoupení od smlouvy v rámci
vráceného zboží vrátit Organizátorovi částku: 611 Kč jako ekvivalent propagační slevy poskytnuté
původní ceny podložky (03/03 / 01.01), jejíž nákup v rámci Akce v souladu s § 2 odst. 2 písm. 2 a 3
nařízení by nebylo možné bez zakoupení produktu na které se vztahuje vrácení nebo stažení. Výše
uvedené neplatí, pokud je důvodem odstoupení od smlouvy možná vada zakoupeného zboží.
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5. Tato akce platí pouze pro prvních 100 zákazníků.

§3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který definuje pravidla Akce. Veškerý obsah obsažený v
reklamních a propagačních materiálech týkajících se propagace je pouze informativní.

2. Účast na akci je dobrovolná. Před připojením k akci je účastník povinen si přečíst pravidla. Účast v akci
znamená současné přijetí ustanovení nařízení.

3. Pokud se zjistí, že některá ustanovení nařízení jsou nezákonná, neplatná nebo jinak nevynutitelná v
rozsahu stanoveném zákonem,
pokud je toto ustanovení nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, je vyloučeno a odstraněno a ve
zbývajícím rozsahu jsou ustanovení nařízení platná a zůstávají v plné platnosti a jsou stále závazná a
vymahatelná.

4. Ustanovení těchto předpisů neporušují ani neomezují právo na stížnosti související se zárukou nebo
jiným obecně platným právem.

5. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí příslušná ustanovení zákona, zejména
občanský zákoník.

6. Pravidla vstupují v platnost dne 17. června 2020.

Salmon Hygiene s.r.o
28.října 2663/150 | 702 00 Ostrava| info@salmonhygiene.cz
NIP PL DIČ: CZ05998522 | Regon: IČO: 05998522
www.salmonhygiene.cz

