Podmínky účasti v marketingové
akci „LETNÍ HRA“
Organizátorem marketingové akce je Český národní podnik s.r.o., IČ: 49687387,
se sídlem: Melantrichova 17, Praha 1, 110 00.
Tato akce probíhá v termínu od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 ve vybraných
prodejnách Manufaktura. Seznam prodejen je po dobu soutěže
zveřejněný na www.manufaktura.cz.
Účast v marketingové akci je dobrovolná. Zapojením do marketingové
akce vyjadřuje každý zákazník svůj souhlas s pravidly této akce.
Podmínkou zapojení do akce je uskutečnění jednorázového nákupu
ve výši nad 590 Kč ve vybraných prodejnách Manufaktura.
Zákazník po uskutečnění nákupu nad 590 Kč hází kostkou a má možnost získat
jednu ze 6-ti výhod (výhoda je určena hodem kostky, možnost 1 – 6).
Výhody:
1 = DÁREK Dezinfekční gel na ruce Máta (kód produktu 437369)
2 = DÁREK Krém na ruce Jablko (kód produktu 448162)
3 = DÁREK Dezinfekční gel na ruce Máta (kód produktu 437369)
4 = DÁREK Růžový sirup (kód produktu 330035)
5 = DÁREK Balzám na rty Meruňka (kód produktu 448143)
6 = SLEVA -15 % na celý nákup = neplatí na akční ceny a dárkové poukazy
Zákazník hází kostkou pouze jednou s minimálně jedním otočením kostky.
Při jednorázovém nákupu nad 1180 Kč a více nelze nárokovat více hodů kostkou.
Získanou výhru nelze směnit za jiný produkt či hotovost.
V případě vyčerpání zásob vybraného dárku (dárku, který byl vybrán na základě
hodu kostkou) hází zákazník kostkou znovu.
Akci nelze kombinovat s jinou akcí či slevou.
Akci může zákazník využít pouze bezprostředně při nákupu v dané prodejně
Manufaktura, ve které se nákup uskutečňuje. Po ukončení nákupu zaniká
zákazníkovi nárok na hod kostkou a získání výhry.
Na výhody z marketingové akce „LETNÍ HRA“ neexistuje právní nárok,
nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.
Český národní podnik s.r.o. si vyhrazuje právo tuto marketingovou akci zkrátit,
odložit, přerušit anebo zrušit či změnit nebo doplnit její pravidla.
Český národní podnik s.r.o. neodpovídá za úplnost výtažku z těchto
pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován
na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží.
Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže
za jediná úplná a konečná.
V Praze dne 1. 8. 2022.
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Podmienky účasti v marketingovej
akcii „LETNÁ HRA"

Organizátorom marketingové akcie je ČNP SR s.r.o., IČO: 46783393,
so sídlom: Mariánske námestie 29/6, Žilina, 010 01.
Táto akcia prebieha v termíne od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 vo vybraných
predajniach Manufaktura. Zoznam predajní je po dobu súťaže
zverejnený na www.manufaktura.sk.
Účasť v marketingovej akcii je dobrovoľná. Zapojením do marketingovej akcie
vyjadruje každý zákazník svoj súhlas s pravidlami tejto akcie.
Podmienkou zapojenia do akcie je uskutočnenie jednorazového nákupu
vo výške nad 20 EUR vo vybraných predajniach MANUFAKTURA.
Zákazník po uskutočnení nákupu nad 20 EUR hádže kockou a má možnosť získať
jednu zo 6-tich výhod. (Výhoda je určená hodom kocky, možnosť 1 - 6).
Výhody:
1 = DARČEK dezinfekčný gél na ruky mäta (kód produktu 437369)
2 = DARČEK krém na ruky jablko (kód produktu 448162)
3 = DARČEK dezinfekčný gél na ruky mäta (kód produktu 437369)
4 = DARČEK ružový sirup (kód produktu 330035)
5 = DARČEK balzám na pery marhuľa (kód produktu 448143)
6 = ZĽAVA -15 % na celý nákup (neplatí na akčné ceny a darčekové poukazy)
Zákazník hází kostkou pouze jednou s minimálně jedním otočením kostky.
Pri jednorázovom nákupe nad 40 EUR nemožno nárokovať viac hodov kockou.
V prípade vyčerpania zásob vybraného darčeka (darčeka, ktorý bol vybraný
na základe hodu kockou) hádže zákazník kockou znova.
Získanú výhru nie je možné vymeniť za iný produkt či hotovosť.
Akciu nie je možné kombinovať s inou akciou alebo zľavou.
Akciu môže zákazník využiť len bezprostredne pri nákupe v danej predajni
Manufaktura, v ktorej sa uskutočňuje nákup. Po ukončení nákupu zaniká
zákazníkovi nárok na hod kockou a získanie výhry.
Na výhody z marketingovej akcie „LETNÁ HRA“ neexistuje právny nárok,
nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu.
ČNP SR s.r.o. si vyhradzuje právo túto marketingovú akciu skrátiť, odložiť,
prerušiť alebo zrušiť či zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.
ČNP SR s.r.o. nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto pravidiel, ktorý
môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných či iných
materiáloch v súvislosti so súťažou.
Tieto pravidlá sú považované v rámci súťaže
za jediné úplné a konečné.
V Žiline dne 1. 8. 2022.
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