
 

PODROBNÁ AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „ZVÍŘECÍ POLŠTÁŘKY“ 

(dále jen jako „akce“) 
 

1. ORGANIZÁTOR AKCE 

Organizátorem akce je společnost Penny Market s. r. o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 

250 73, IČ 64945880, (dále jen „Organizátor“ nebo „Penny Market“). 

Tato pravidla akce představují aktualizovaná pravidla akce, která musela být z důvodu nadměrného 

zájmu o plyšové hračky (jak jsou definovány v čl. 2.1 pravidel) zkrácena, jak je uvedeno v těchto 

aktualizovaných pravidlech. 

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE 

1. Akce probíhá na území České republiky ve všech prodejnách Penny Market, a to od 12. 8. 2021 do 
29. 9. 2021 nebo do vyčerpání zásob plyšových hraček, kterými jsou: jednorožec, kachnička, hrošík, 
kocourek, panda, králíček, tučňák a ovečka (dále jen „plyšové hračky“) v jednotlivých prodejnách 
Penny Market.  
 

2. Body lze v jednotlivých prodejnách Penny Market získat od 12. 8. 2021 do 29. 9. 2021, získané body 
lze uplatnit do vyčerpání zásob plyšových hraček na jednotlivých prodejnách Penny Market, 
nejpozději však do 13. 10. 2021. Dojde-li k výpadku zásobování plyšových hraček a jejich rozvozu na 
prodejny Penny Market v průběhu této akce, je společnost Penny Market oprávněna výdej 
plyšových hraček pozastavit. 

 

3. PODMÍNKY AKCE 

1. Akce se mohou účastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým pobytem na území 

České republiky starší 18 let, kteří v době od 12. 8. 2021 do 29. 9. 2021 nakoupí v Penny Marketu 

zboží v hodnotě 200,- Kč1, přičemž za tento nákup obdrží 1 bod (počítáno před zaokrouhlením 

hotovosti a z hodnoty zboží po uplatnění veškerých slev a slevových kupónů, částek za vratné obaly 

a loterijní služby).  Při nákupu dárkové karty PENNY nárok na body nevzniká. 

 

2. Body může účastník akce dále získat nákupem tzv. bonusových výrobků, a to bez ohledu na cenu 

takového výrobku anebo celkové hodnoty nákupu. Seznam bonusových výrobků a počet 

bonusových bodů, které koupí takového výrobku zákazník získá, bude vždy k nalezení v aktuálním 

letáku Penny Market.  

 

3. Nasbírané body je zapotřebí nalepit do příslušných polí sběratelské karty, která je k této akci určena 

a je k dostání na vyžádání na prodejnách Penny Marketu (dále jen „sběratelská karta“). 

 

4. Na sběratelské kartě je zapotřebí vylepit 10 bodů. 

 

5. Po vylepení požadovaného počtu bodů na sběratelské kartě (viz bod 4) a po předložení této 

sběratelské karty u pokladny kterékoliv prodejny Penny Marketu, bude účastníkovi akce poskytnuta 

možnost zakoupit některou z výše uvedených plyšových hraček za zlevněnou cenu ve výši 149,00 

Kč. Plná cena plyšových hraček činí 399,00 Kč.  

 

                                                           
1 Body jsou přidělovány pouze do hodnoty nákupu v celkové výši 5.785,50,- Kč. Při nákupu nad tuto částku již 
není systémově možné další body v rámci jednoho nákupu načítat a přidělovat. 



6. Plyšové hračky lze nad rámec uvedeného zakoupit i bez předložení sběratelské karty, a to za plnou 

cenu uvedenou v bodě 5 výše (tj. za 399 Kč).  

 

7. Postup při nákupu vícero plyšových hraček: Pokud má účastník akce zájem nakoupit se slevou dva 

a více rozdílných kusů plyšových hraček, může tak učinit v rámci jednoho nákupu. Pokud však má 

účastník akce zájem nakoupit  se slevou dvě a více identických plyšových hraček, je nutné nákup 

rozdělit do více nákupů, aby bylo uplatnění slevy systémově možné. V každém případě je nutné 

vždy předložit příslušný počet sběratelských karet. 

 

8. Organizátor je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské karty oprávněn účastníka akce požádat 

o předložení všech účetních dokladů k jednotlivým nákupům v době trvání akce, na základě kterých 

byly v souladu s těmito pravidly přiřazeny jednotlivé body (dále jen „účetní doklady“). Účastník 

akce je pro případ takové kontroly povinen účetní doklady uchovat a na výzvu Organizátora je 

předložit ke kontrole.  

 

9. Účastník akce není oprávněn požadovat vydání bodu v jiné prodejně Penny Marketu, než ve které 

nákup v hodnotě nad 200,- Kč učinil. Účastník akce je povinen ihned na pokladně zkontrolovat 

příslušný počtu bodů, na která má nárok; opožděná reklamace nebude uznána. Body nelze směnit 

za hotovost a jednotlivé body na různých sběratelských kartách nelze sčítat. 

 

10. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této akce změnit pravidla akce nebo akci omezit, 

odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho 

uveřejnění na internetových stránkách Penny Marketu www.penny.cz. V takovém případě nemají 

účastníci akce nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. 

 

11.  V případě uplatnění oprávněného nároku účastníka akce na reklamaci či vrácení plyšových hraček 

má účastník akce nárok na vrácení uhrazené ceny, avšak nikoliv již na vrácení odevzdané sběratelské 

karty.  

 

12. V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů účastníků akce.  

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Úplná pravidla akce jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.penny.cz.  

 

V Radonicích dne 20.9.2021 

http://www.penny.cz/
http://www.penny.cz/

