PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL DELIMANO 2020
platná pro:
Whirlpool indukční varné desky – vybrané modely
Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akční nabídky Whirlpool Delimano 2020 (dále jen „prodejní akce“) – DÁREK Set
pekáče a plechu Delimano 2v1 Stone Legend CopperLUX zdarma. Tato pravidla mohou být pozměněna pořadatelem formou
písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.

Pořadatel prodejní akce
Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ 49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).

2.

Termín a místo konání prodejní akce
Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 7. 2020 do 1. 10. 2020 nebo do vyčerpání skladových zásob (dále jen
„doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“). Místem konání
prodejní akce v případě e-shopů je e-shop se sídlem na území ČR a/nebo s fyzickým výdejním místem na území ČR.

3.

Účastník prodejní akce
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací
adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4.

Základní charakteristika prodejní akce
Zákazník, který u obchodních partnerů pořadatele v místě konání prodejní akce v době konání prodejní
akce, zakoupí vybrané modely pořadatele zařazené do prodejní akce, má možnost získat Set pekáče a plechu 2v1
Stone Legend Copper LUX Delimano zdarma.

5.

Produkty a obchodní partneři zařazení do prodejní akce
5.1. Akce se vztahuje pouze na vybrané modely pořadatele prodejní akce.
5.2. Vybrané modely zařazené do prodejní akce Whirlpool Delimano 2020 zakoupené u obchodních
partnerů společnosti Whirlpool v České republice – kuchyňských studií.
Vybraní obchodní partneři pořadatele (kuchyňská studia):
CHALUPA interiéry s.r.o.; Romanovský výroba nábytku; AKNILAS s.r.o.; Sklady Dušek s.r.o., pobočka Brandýs nad
Labem; Šafaříková - kuchyně.interiéry; M-CENTRUM Jaroměř; Gabon s.r.o.; ELEKTRO KADLEC VIMPERK; HANÁK
CENTRUM s.r.o.; MAGLION; ELEKTRO KADLEC Prachatice; Spena kuchyně; KUCHYNĚ Komárek Jana Komárková
s.r.o.; Schachermayer, spol. s.r.o., pobočka Hostivice; KUCHYNĚ MAT s.r.o. Hlinsko; Central Group a.s.; Kuchyňské
studio ANAVI; SENESI, SE; KS KOMPLET; Home Interier Design s.r.o.; CHALUPA interiéry s.r.o.; 2S trade s.r.o.; Ivo
Mizera MI-NA; Interiooo; Interiérové studio SAB; Kuchyně KVS; Skříně Liberec s.r.o.; Interiéry Vega; Hanák studio;
Centrál group ; Kuchyně V Olšinách; JIŘÍ JEŽEK; Kuchyňské studio Zbihlej; Katalpa - Holešovice; Kuchyně SMART,
Mariánská; kuchyňské studio Komárek Zábřeh; Hynek Šebesta; Jiří Kejst; FLEXY cz s.r.o.; Kuchyně Lípa; ETD
ELEKTRO; Agnus s.r.o.; DUŠK KUCHYNĚ ČESTLICE; Orlová; Brandýs nad Labem; KOŘAN NÁBYTEK s.r.o.;
Hon-kuchyně a.s. (Opava / Ostrava / Nový Jičín); Kuchyně SPOON ; GLAMM; Spotřebiče4you; JG INTERIER; NADOP VÝROBA NÁBYTKU, a.s.; Akrees s.r.o.; Kuchyňské studio Sykora ČESTLICE; Bonovo s.r.o.; Skříně Liberec s.r.o.;
Indekor-Milan Lupínek provozovna Týniště nad Orlicí; Irna; INDECO Čakovice
 Seznam indukčních desek:
WL S5360 BF/W
WL S2760 BF/S
WL S8560 AL
WL S7260 NE
WL S7960 NE
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6.

Podmínky účasti v prodejní akci
6.1. Nákup jednoho modelu z vybraných spotřebičů podle seznamu v bodě 5. u obchodního partnera
pořadatele (kuchyňské studio) v místě konání prodejní akce.
6.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce.
6.3. Na dárek nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Dárek splňuje podmínky
darovací smlouvy a veškeré normy podle platné právní úpravy ČR.
6.4 Zákazník dostane dárek spolu s objednaným produktem přímo od obchodního partnera pořadatele
dle domluvy s obchodním partnerem.

7.

Závěrečná ustanovení
7.1. Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník prodejní akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je
plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby
nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky
nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s
účastí v prodejní akci.
7.2. V případě nejasností nebo při problémech při realizaci prodejní akce se může účastník prodejní akce
obrátit na pořadatele prostřednictvím e-mailu: prague_recepce@whirlpool.com
7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve
formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/darky. Účinnost této změny nastává okamžikem
zveřejnění dle předchozí věty.
7.4. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání dárku v prodejní akci.
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