Pravidla akce Sleva na ochranná skla a kryty 1+1
1. Tato pravidla akce Sleva na ochranná skla a kryty 1+1 vydala společnost O2 Czech Republic a.s.,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ: 140 22, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2322, (dále jen „O2“).
2. Akce trvá od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (dále jen „Doba trvání akce“).
3. Zákazník, který je fyzickou osobou (tj. spotřebitelem či fyzickou osobou podnikající) a který si
v Době trvání akce koupí ve značkové prodejně O2 dvě příslušenství uvedená v bodu 4 těchto
pravidel, může za podmínek uvedených v těchto pravidlech získat slevu na levnější z těchto
dvou příslušenství, po jejímž uplatnění bude cena tohoto příslušenství 1 Kč. Zákazník musí o
slevu z této akce při koupi výslovně požádat, jinak nárok na slevu zaniká. Obě příslušenství
musí být zakoupena zároveň.
4. V rámci akce lze kombinovat následující příslušenství pro mobilní telefony a tablety, a to jen
uvedeným způsobem:
a. ochranné sklo + ochranné sklo (sklo značky PanzerGlass může být jen jednou ze
dvou položek nákupu, tj. akci nelze uplatnit na nákup dvou skel této značky)
b. zadní kryt + zadní kryt
c. zadní kryt + flipové pouzdro (knížka)
d. flipové pouzdro + flipové pouzdro
5. Nabídka konkrétních značek a druhů příslušenství je dána aktuálním sortimentem v konkrétní
O2 značkové prodejně.
6. Slevu nelze sčítat s jinými slevami a akcemi. Za slevu nelze požadovat vydání peněžní náhrady.
7. Slevu nelze uplatnit na uhrazení ceny zařízení (např. telefony, modemy, notebooky, tablety),
dobíjecích kupónů ani služeb včetně dobití kreditu.
8. Sleva není převoditelná na jinou osobu.
9. Jedna osoba může získat při splnění všech podmínek dle těchto pravidel slevu nejvýše
desetkrát (tj. nejvýše za deset nákupů dvojice příslušenství).
10. Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu vzniku a/nebo trvání nároku na slevu
uvedeného výše v těchto pravidlech nebo pokud existuje důvodné podezření na zneužití této
akce, je O2 oprávněna slevu neposkytnout či požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně
vyčerpané slevě.
11. O2 si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli jednostranně aktualizovat, doplnit či zrušit. Tyto
změny oznámí zveřejněním změn na webových stránkách www.o2.cz.

