
        

                                                                                                          

 

 

 

Marketingová akce „Dárek ke každému nákupu“ 

 

>>    Tyto Podmínky upravují marketingovou akci firmy Schiessl s.r.o., se sídlem Jabloňová 

49, IČ: 614 666 11 (dále jen „Schiessl“), umožňující obdržet dárek ke každému nákupu. 

 

>>    Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník firmy Schiessl, který je občanem 

České republiky, nebo jehož firma je registrována s českým Identifikační číslem osoby a který 

si zakoupí jakékoliv zboží z nabídky společnosti Schiessl, bez ohledu na konečnou cenu. 

 

>>   Této marketingové akce není určena pro konsignační sklady společnosti Schiessl, s.r.o. 

 

>>    Dárek za nákup obdrží bezprostředně po nákupu v případě osobního odběru, nebo po 

obdržení zboží zaměstnancem firmy Schiessl, s.r.o., nebo přepravní službou. Dárek bude 

součástí obdrženého balíčku se zbožím. 

 

>>   Každý dárek se vztahuje k jednotlivému prodejnímu dokladu, nikoliv k osobě. Osobě, 

která dárek převezme, nevzniká automatické právo k využití dárku pro vlastní potřebu. 

Společnost Schiessl, s.r.o. nerozhoduje o tom, které osobě ( zástupci firmy ) dárek předá. 

 

>>  Společnost Schiessl, s.r.o. neodpovídá žádným způsobem za to, kdo dárek převezme a 

jakým způsobem bude s dárkem po jeho převzetí naloženo. 

 

>> Aktuální seznam dárků je k dispozici na https://www.schiessl.cz/stranka-darky-za-nakup-

49717  

 

>>    Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s žádnou jinou speciální nabídkou. 

 

>>    V případě odmítnutí výběru a převzetí dárku ze strany odběratele, provede výběr dárku 

zaměstnanec firmy Schiessl, s.r.o. a tento dárek uloží do depozitu. Přibližně jedenkrát ročně 

věnuje firma Schiessl, s.r.o. všechny dárky z depozitu na dobročinné účely. 

 

>>    Dárek předaný bezúplatně nelze reklamovat. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve 

lhůtě 14 dnů, a to na zboží dodané přes eshop, ke kterému byl dárek předán, je odběratel 

povinen dárek vrátit. 

 

>>    V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí všeobecné obchodní podmínky, 

které jsou veřejně přístupné na každé pobočce firmy Schiessl, nebo na webu www.schiessl.cz  

 

>>    Schiessl si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit 

podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách 

www.schiessl.cz , nebude-li výslovně uveden termín pozdější. 

 

>>    Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.02.2018 až do odvolání. 

 

 

 

 

Miroslav Šilhavý 

Jednatel Schiessl s.r.o. 
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