Zásady letného výpredaja Kazaro „Zľava -20%”

I. Úvodné ustanovenia
1.

Tieto Zásady letného výpredaja pod názvom: „Zľava-20%“ definujú pravidlá, podmienky,
rozsah a postup pri podávaní reklamácií počas promočnej akcie , pravidlá využívania a práva
osôb zúčastňujúcich sa letného výpredaja, ako aj povinnosti organizátora (ďalej len
„zásady“).

2.

Organizátorom akcie "Zľava -20%“ (ďalej len „promočná akcia“) je Kazaro, SP.J. so sídlom v
Tarnowských Górach, ul. Nakielska 35, zapísaná v Obchodnom registri PR na Obvodnom súde v
Gliwiciach, X Hospodárske oddelenie KRS, (ďalej len „organizátor“).

3.

Promočná akcia sa uskutočňuje prostredníctvom internetového obchodu kazaro.pl (ďalej len
„internetový obchod“), ktorý je k dispozícii na tejto webovej adrese: http://www.kazaro.pl a
v predajni Kazaro v Tarnowských Górach, ul. Nakielska 35 (ďalej len "predajňa") počas
otváracích hodín.
4.
Promočná akcia je určená zákazníkom Obchodu Kazaro, ktorí nakupujú alebo zadávajú
objednávky počas letného výpredaja na tovar v ponuke Kazaro za podmienok stanovených v
týchto zásadách. Akcia sa nevzťahuje na služby ponúkané organizátorom. Po splnení
podmienok účasti v promočnej akcii sa stávajú účastníkmi promočnej akcie (ďalej len
„účastník“).
5.
Promočná akcia nezahŕňa tovar objednaný alebo zakúpený mimo promočného obdobia. V
prípade
objednaného tovaru je okamihom jeho zakúpenia dátum zadania objednávky a na
objednávky zadané
pred začiatkom tejto promočnej akcie, bez ohľadu na dátum zaplatenia
celkovej (zvyšnej) ceny tovaru, sa
zľava nevzťahuje.
II. Predmet promočnej akcie a podmienky jej využívania
1.
Predmetom akcie "Zľava -20%“ je, v súlade s pravidlami stanovenými v zásadách letného
výpredaja, možnosť využiť počas promočnej akcie zľavu vo výške 20% zo základnej predajnej
ceny výrobkov v aktuálnej ponuke e-shopu a predajne. Propagácia sa týka kaderníckeho
nábytku firmy Kazaro (umývacie boxy, kreslá) a nezahŕňa služby poskytované spoločnosťou
Kazaro a náklady na doručenie. Výrobky akcie „Zľava -20%“, sú dostupné na: :
www.kazaro.pl.
2.
Zľava sa poskytuje účastníkovi promočnej akcie pri nákupe nad 1 000 Euro bez DPH bez
nákladov na služby.
3.

Promočná akcia trvá od 17.07.2019 r. od 00:01 hod. do odvolania (ďalej len „čas trvania
promočnej akcie”).

4.

Účasť v promočnej akcii je dobrovoľná a bezplatná (tj. nákup výrobkov v rámci promočnej
akcie nie je spojený s vznikom dodatočných nákladov, účastník uhradí cenu za objednané
produkty a dodacie náklady. Jedinou podmienkou je zrealizovanie nákupu nad 1 000 Euro bez
DPH, bez nákladov na služby.
Ceny produktov, na ktoré sa vzťahuje promočná akcia -20%, nie sú v internetovom obchode
viditeľné. Základná cena sa zníži o 20%. Ceny ostatného kaderníckeho vybavenia nie sú
predmetom ďalšieho znižovania.
Aby sa zákazník stal účastníkom promočnej akcie je potrebné:
a) Zakúpiť kadernícky nábytok (umývacie boxy, kreslá) minimálne vo výške 1 000 Euro bez
DPH, bez nákladov na služby.
b) V prípade nákupu prostredníctvom e-shopu rovnako ako predajne si prečítajte a akceptujte
zásady.
7. Promočná akcia nezahŕňa náklady na dopravu, zmeny čalúnenia, zmeny farby kaderníckeho
nábytku zakúpeného v rámci promočnej akcie. Účastník znáša celú sumu nákladov na tieto
služby.

5.

6.

8.
Promočná akcia "Zľava -20%“ nie je kombinovaná s inými akciami, zľavami, propagačnými
kampaňmi,
špeciálnymi ponukami cien alebo produktov a výhodami vyplývajúcimi z predchádzajúcich
nákupov v

spoločnosti Kazaro, pokiaľ nie sú podmienky takejto promočnej akcie, zľavy, špeciálnej cenovej
alebo
produktovej ponuky iné.
9. V prípade nákupu niekoľkých výrobkov súčasne, sa zľava z ceny účtuje osobitne od ceny každého
produktu,
na ktorý sa vzťahuje promočná akcia.
10.

V čase trvania promočnej akcie ju môže účastník využiť viac ako jeden raz.

11. Plnohodnotné výrobky zakúpené v rámci promočnej akcie nie je možné vrátiť.
III. Reklamácie
1.

Všetky reklamácie týkajúce sa promočnej akcie môžu účastníci podať do 14 dní od zistenia
nezrovnalostí, e-mailom adresu: kazaro@kazaro.pl alebo poštou na adresu organizátora:
Kazaro Sp. J. ul. Nakielska 35, 42-606 Tarnowskie Góry (ďalej len „reklamácie“).

2.

Účastník bude informovaný do 14 dní e-mailom alebo písomne o posúdení reklamácie a
spôsobe, akým bude vybavená.

3.

Reklamácie posudzuje organizátor pri uplatnení ustanovení týchto zásad.

IV.
1.
2.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady sú dostupné na adrese URL: : www.kazaro.pl a v predajni Kazaro a nadobúdajú
účinnosť od 17/07/2019 od 00:01 až do odvolania.
Všetky spory medzi organizátorom a účastníkmi týkajúce sa promočných akcií budú riešené v
súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho súdneho poriadku.

Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą
rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

