Pravidla marketingové věrnostní akce „SpongeBob"
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VĚRNOSTNÍ AKCE
Pořadatelem věrnostní akce (dále jen „Akce“) je společnost Penny Market s. r. o., se sídlem
Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČ: 64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp.zn. C 42812 (dále jen „Provozovatel“ nebo „Penny Market“).
Organizátorem věrnostní akce je společnost Penny Market s. r. o., se sídlem Radonice,
Počernická 257, PSČ 250 73, IČ: 64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze sp.zn. C 42812 (dále jen „Provozovatel“ nebo „Penny Market“).
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DOBA A MÍSTO PLATNOSTI VĚRNOSTNÍ AKCE
Akce probíhá od 15. 8. 2019 od 07:00:00 hodin do 23. 10. 2019 23:59:59 hodin včetně anebo do
vydání nebo vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách PENNY (dále jen “Doba trvání”),
přičemž:
a) v období od 15.8.2019 od 07:00:00 hodin do 9.10.2019 do 23:59:59 hodin bude probíhat
sběr a výdej bodů (dle čl. 3 Pravidel);
b) v období od 15.8.2019 od 07:00:00 hodin do 23.10.2019 do 23:59:59 hodin bude
probíhat výdej snídaňového nádobí z kolekce SpongeBob (jak je popsáno v čl. 3.4
Pravidel) a prodej plyšových hraček SpongeBob a Patrick (jak je popsáno v čl. 3.9
Pravidel).
Akce probíhá na území České republiky v síti prodejen Penny Market s.r.o. (dále jen „Místo
platnosti“).
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PRINCIP AKCE
Zákazník v termínu konání Akce získá za každých 200 Kč nákupu v prodejně Penny Market 1 bod
(tj. 1 známku). Hodnotou takového nákupu se rozumí cena před zaokrouhlením hotovosti a po
odečtení veškerých slev. Do hodnoty nákupu se dále nezapočítávají vratné obaly a loterijní
služby.
Známky může zákazník dále získat nákupem bonusových výrobků, a to bez ohledu na cenu
takového výrobku anebo celkové hodnoty nákupu. Seznam bonusových výrobků a počet
bonusových známek, které koupí takového výrobku zákazník získá, bude uveden v letácích
Pořadatele.
Známky se vylepují do příslušných polí sběratelské karty.
Po vylepení požadovaného množství známek a předložení sběratelské karty u pokladny bude
poskytnuta sleva na snídaňové nádobí z kolekce SpongeBob (dále jen „Snídaňové nádobí
SpongeBob"). Sleva na Snídaňové nádobí SpongeBob dle předchozí věty bude stanovena
v souladu s těmito cenovými podmínkami:
SPONGE BOB BREAKFAST SET přehled cen
Položka
Hrneček SpongeBob
Hrneček Patrick (hvězdice)
Hrneček Mr. Krabs (krab)
Hrneček Gary (hlemýžď)
Prostírání SpongeBob, 2ks
Misky SpongeBob, 2 ks
Talířky SpongeBob, 2 ks

plná cena cena s 5 body
149
149
149
149
249
299
299

49,9
49,9
49,9
49,9
99,9
149
149

cena s 20 body
19,9
19,9
19,9
19,9
39,9
49,9
49,9
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Sběratelské známky jsou pro účely evidence a případné následné kontroly ze strany Pořadatele
očíslovány. Známky nelze směnit za hotovost.
3.6. Počty známek na různých sběratelských kartách nelze sčítat. Nasbírané známky (i pokud je
sběratelská karta zcela vyplněna) nelze uplatnit v případech, kdy byla sběratelská karta
evidentně pozměněna, upravena, poškozena či jinak znehodnocena, nebo pokud nejsou na kartě
nalepené.
3.7. Počet uplatněných sběratelských karet není omezen.
3.8. Sběratelskou kartu je možné uplatnit pouze jednou (např. při uplatnění slevy za 15 bodů není
možné sbírat další body na slevu za bodů 30). Karta bude po uplatnění bodů předána pokladní a
znehodnocena.
3.9. V rámci Akce si dále může zákazník u pokladny v prodejně Penny Market koupit za zvýhodněnou
cenu:
a) plyšovou hračku „SpongeBob", a to za zvýhodněnou cenu 149,- Kč (na tuto hračku se
tedy neuplatňují body; a/nebo
b) plyšovou hračku „Patrick", a to za zvýhodněnou cenu 149 Kč;
(dále jen „Plyšové hračky" a každá plyšová hračka samostatně také jen „Plyšová
hračka").
3.10. Podmínkou koupě Plyšové hračky ze strany zákazníka za zvýhodněnou cenu dle čl. 3.9 Pravidel
není sbírání bodů. Plyšovou hračku či Plyšové hračky si může koupit za ceny uvedené v čl. 3.9
Pravidel jakýkoliv zákazník, který o koupi Plyšové hračky na pokladně prodejně Penny Market
v Době trvání požádá, pokud zásoby příslušné Plyšové hračky na takové prodejně dosud nebyly
vyprodány.
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DALŠÍ PODMÍNKY AKCE
Pořadatel Akce si vyhrazuje právo požadovat od zákazníka doložení realizovaných nákupů
v prodejnách Penny Market, za něž mu byly známky vydány.
Pořadatel má právo tuto Akci kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zrušit zkrátit, prodloužit,
odvolat, odložit, přerušit nebo změnit či doplnit její pravidla. V takovém případě nemá zákazník
nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
Zvýhodněnou cenu či jiné plnění nelze vymáhat právní cestou.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s nesprávným použitím
zboží z Akce.
Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce. O reklamacích a
námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Ustanovení o copyrightu zní: Copyright/Trademark Notice: © 2019 Viacom International Inc. All
Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and
characters are trademarks of Viacom Internationa Inc. Created by Stephen Hillenburg.

