Podmínky slevové akce
„Ošetřujte vodu ve svém bazénu ZDARMA bazénovou chemií Aquabela“
I. Účel slevové akce
Účelem slevové akce „Ošetřujte vodu ve svém bazénu ZDARMA bazénovou chemií Aquabela“ je podpora prodeje
bazénové chemie řady Aquabela u nezávislých prodejců po celé České republice, kteří se do akce zapojí.
II. Organizátor akce a poskytovatel slevy
Organizátorem slevové akce je společnost GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6/103, 17000 Praha 7, IČ: 60464496, zapsaná
v OR u Městského soudu v Praze, vl.č. C 26573 (dále jen „organizátor“).
Organizátor úzce spolupracuje s poskytovatelem slevy.
Poskytovatelem slevy je společnost Systemia s.r.o., se sídlem Smetanova 131, 25082 Úvaly, IČ: 28513177, zapsaná v OR
u Městského soudu v Praze, odd. C, vl.č. 147064 (dále jen „poskytovatel“).
III. Platnost akce
Platnost akce je omezena výhradně na dobu od 21. 4. 2014 do 31. 8. 2014.
IV. Účastníci akce
Akce se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba splněním níže uvedených podmínek.
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V. Průběh akce a její obchodní podmínky
Principem slevové akce je uplatnění slevy při objednávce zastřešení bazénu TROPIKO® ve výši ceny zakoupené
bazénové chemie Aquabela.
Účastník pro uplatnění slevy musí nakoupit bazénovou chemii Aquabela. Prodejní doklady za jinou bazénovou
chemii a jiné zboží nebudou akceptovány.
Akce platí pro objednávky přijaté poskytovatelem do 31. 8. 2014. Prodejní doklad (daňový doklad) musí být
z období platnosti akce (21. 4. – 31. 8. 2014).
Poskytovatel poskytne účastníkovi při zakoupení zastřešení bazénu TROPIKO® slevu ve výši hodnoty nákupu
bazénové chemie Aquabela. Maximální výše slevy pro nákup jednoho zastřešení bazénu TROPIKO® je 500 Kč
(vč. DPH). Platnou účtenku je možné pro slevu uplatnit pouze jedenkrát. Pro uplatnění slevy je možné použít
více účtenek, maximálně však do výše celkové částky 500 Kč. Slevu nelze sčítat s dalšími ev. slevami.
Nárok na slevu vzniká na základě předložení platné účtenky poskytovateli.
Sleva je poskytována na zakoupení zastřešení bazénu TROPIKO® při objednávce zastřešení na www.tropiko.cz,
dále při objednávce prostřednictvím šeku Aquabela nebo přímo u prodejce bazénové chemie Aquabela.
Slevu nelze uplatnit u jiných prodejců zastřešení bazénu TROPIKO®, na jiných obchodních místech nebo v ostatních
obchodních systémech.
Uplatnění slevy se provádí přiložením prodejního dokladu k objednávce zastřešení bazénu TROPIKO® nebo
potvrzením nákupu bazénové chemie Aquabela prodejcem přímo na šek sloužící jako objednávka.
Pokud je objednávka realizována účastníkem prostřednictvím internetu na www.tropiko.cz bez účasti prodejce,
je nutné, aby účastník zaslal prodejní doklad poštou na adresu poskytovatele: TROPIKO.cz, Systemia s.r.o.,
Smetanova 131, 25082 Úvaly.
Každé obchodní místo prodejce bazénové chemie Aquabela zapojené do akce (dále jen „prodejce“) viditelně nabízí
šeky s informacemi o slevové akci. Pokud prodejce přijímá a vyřizuje objednávky zastřešení bazénu TROPIKO, má
povinnost takovou objednávku bez odkladu doručit poskytovateli slevy.

VI. Závěrečná ustanovení
Pokud se prokáže, že účastníkem akce se stala osoba, která nesplňuje podmínky účasti na akci podle těchto obchodních
podmínek, nemůže využít nabízenou slevu na nákup. Organizátor a poskytovatel si vyhrazují právo vyloučit z akce
účastníky, u kterých zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání či
jednání, které je v rozporu s dobrými mravy či pravidly této akce.
Účastníci a prodejci nemají právní nárok na úhradu nákladů ze strany organizátora a poskytovatele, které jim vzniknou
v souvislosti s jejich účastí v akci. Organizátor a poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech akci
předčasně nebo úplně zrušit.
Tyto podmínky jsou uloženy u poskytovatele akce a zveřejněny na internetové stránce www.tropiko.cz/aquabela a
www.ghcinvest.cz
V Praze dne 30. 4. 2014

