Podmienky zľavovej akcie „Welcome Spring. Zľava – 21 %” Ďalej len Podmienky.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Organizátorom zľavovej akcie s názvom „Welcome Spring. Zľava – 21 %” ďalej len Akcie je Tous
Poland sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, na adrese: Emilii Plater 53, XV poschodie, 00-113 Varšava, číslo
obchodného registra KRS: 0000839220, DIČ: 5252822371, IČO: 386003485, ďalej len „Predajca“.
1.2. Akcia bude prebiehať v online obchode TOUS na adrese: www.tous.com/sk-sk/
1.3. Akcia sa začne dňa 18. marca a skončí sa dňa 27. marca 2022.
1.4. Akcia bude organizovaná v súlade s ustanoveniami, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach.
1.5. Informácie obsiahnuté v reklamných materiáloch majú výlučne reklamný charakter a podľa práva
nestanovia predajné ponuky.
1.6. Účasť v Akcii je dobrovoľná.
2. Podmienky Akcie
2.1. V prípade, že Kupujúci počas trvania Akcie zakúpi minimálne dva produkty, Predajca mu udelí zľavu
– 21 % na celý nákupný doklad.
2.2. Počas Akcie môže Predajca rozhodnúť o zmene výšky zľavy udelenej na produkty alebo o zmene
dĺžky trvania Akcie.
2.3. Oprávnenia vyplývajúce z Akcie nie je možné kombinovať s právami vyplývajúcimi z iných
propagačných akcií, akcií, zliav a podobne.
3. Reklamácia
3.1. V prípade, že má Účastník výhrady ohľadom priebehu Akcie v súlade s týmito Podmienkami, má
právo podať písomnú sťažnosť alebo ju poslať na adresu Predajcu.
3.2. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko a adresu Účastníka, ktorý sa zúčastnil Akcie a dôvod
reklamácie.
3.3. Reklamácie budú vybavené do 30 dní od dátumu ich prijatia.
4. Záverečné ustanovenia
4.1. Ustanovenia Podmienok nevylučujú ani neobmedzujú práva Spotrebiteľa na záruku vyplývajúcu zo
zákona zo dňa 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka [Zbierka zákonov z roku 2014, položka 121, v
znení neskorších predpisov] alebo zákona zo dňa 30. mája 2014 o Právach spotrebiteľa [Zbierka
zákonov z roku 2014, položka 827, v znení neskorších predpisov]
4.2. Podmienky platia pre všetkých účastníkov Akcie. Účasť v Akcii znamená súhlas s týmito
Podmienkami.
4.3. Organizátor si vyhradzuje právo Akciu kedykoľvek ukončiť bez uvedenia dôvodu.
4.4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok
nadobudnú platnosť odo dňa ich oznámenia.
4.5. Tieto Podmienky budú k dispozícii na stránke TOUS na adrese www.tous.com/sk-sk/

