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Úvod
Pravidlá pre poskytovanie zliav v rámci
predajov Keramika Soukup SR, s.r.o. v
zľavovej akcii “HOD DLAŽBOU“ (ďalej len
„Pravidlá“)

I. Usporiadateľ akcie

Spoločnosť Keramika Soukup SR, s.r.o., so
sídlom Kamenná 45 010 01 Žilina IČO: 36
372 498 , zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka
č. 10413/L (ďalej len „Usporiadateľ“)
usporiada v období od 1. 9. 2019 do 30. 9.
2019 zľavovú akciu HOD DLAŽBOU (ďalej
len „Akcia“) s týmito pravidlami:
II. Charakter akcie

1) Do Akcie bude zaradený každý zákazník,
ktorý v období Akcie navštívi predajňu na
adrese Poľnohospodárska 45, 09101
Liptovský Mikuláš a uskutoční hod dlažbou
s rozmerom 33 x 33cm (muži) a 20 x 20cm
(ženy). Hodom dlažby si zákazník stanoví
výšku zľavy, ktorá sa uplatní na ním
zakúpený výrobok. Jedná sa teda o spôsob
stanovenia konečnej výšky kúpnej ceny
výrobku.
2) Zákazník má možnosť získať zľavu vo
výške 5%, 10%, 15% alebo 20%. Hod
dlažbou do vzdialenosti od 1 m do 9 m
predstavuje zľavu 5%. Hod dlažbou do
vzdialenosti od 10 m do 14 m predstavuje
zľavu 10%. Hod dlažbou vo vzdialenosti od
15 m do 19 m predstavuje zľavu 15%. Hod

dlažbou vo vzdialenosti od 20 m (vrátane)
predstavuje zľavu 20%.
3) Zľava sa vzťahuje na všetok tovar
vystavený a ponúkaný v predajni Keramika
Soukup SR,
4) Zľava sa neposkytuje Účastníkom,
ktorých chovanie bude oblastným
manažérom predaja alebo vedúcim
predajne posúdené ako podvodné, nekalé,
špekulatívne alebo v rozpore s dobrými
mravmi, s cieľom ovplyvniť výsledok hodu
dlažby alebo inak obchádzať tieto Pravidlá.
5) Každý Účastník je povinný pri hode
dlažbou dbať na ochranu svojho zdravia
a pri hode použiť ochrannú rukavicu.
6) Účastník uskutočňuje hod dlažbou
v presne vymedzenom priestore, ktorý
predstavuje hernú dráhu.
7) Účastník má nárok na dva pokusy. Lepší
pokus sa zarátava.
Účastník, ktorý má záujem zúčastniť sa
Akcie, postupuje nasledujúcim spôsobom:
a) Účastník oznámi na pokladni predajne
Usporiadateľa, že má záujem získať Zľavu
hodením dlažby
b) Vo vyhradenom priestore, ktorý
predstavuje hernú dráhu môže byť iba
Účastník a poverený pracovník predajne.
c) Účastník hodí Zľavu tak, že dlaždica
dopadne do vyhradeného priestoru, ktorý
predstavuje hernú dráhu. Po dopade
dlaždice poverený pracovník zmeria dĺžku
hodu a stanoví celkovú výšku zľavy v %.
d) Po ukončení hodu dlažbou účastník
uhradí na pokladni celkovú cenu
vybraného tovaru po Zľave.
8) V období trvania Akcie nie je možné
kombinovať zľavu hodenú dlažbou s
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ostatnými akčnými výhodami a zľavami
poskytovanými Usporiadateľom, ak
Pravidlá nestanovia inak.
9) Vstupom do Akcie sa všetci Účastníci
zaväzujú dodržovať tieto Pravidlá, ktoré sú
uverejnené v na internetovej adrese
www.keramikasoukup.sk.
10) V prípade akýchkoľvek námietok má
Usporiadateľ právo konečného
rozhodnutia.
11) Z účasti na Akcii sú vylúčení
zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke
osoby.
12) Účastníci nie sú oprávnení požadovať
miesto Zľavy peňažné či akékoľvek iné
plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči
Účastníkom inak zaviazaný a Účastníci
nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo
strany Usporiadateľa, než sú uvedené v
týchto Pravidlách.
13) Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez
náhrady zmeniť dobu trvania Akcie, Akciu
ukončiť, odložiť, prerušiť alebo predĺžiť i
opakovane, jednostranne zmeniť alebo
doplniť tieto Pravidlá, a to po celú
dobu trvania Akcie.
14) Tieto Pravidlá a právne vzťahy medzi
Usporiadateľom a Účastníkom sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

