Obchodní podmínky Prodejní akce
-10 % na nezlevněné a -20 % na zlevněné produkty

Úvodní ustanovení

Společnost MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha
1, Česká republika, IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 221879 jako Organizátor akce vydal tyto Obchodní podmínky Prodejní akce.
Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníků a Organizátora v souvislosti s Prodejní akcí -10 %
na nezlevněné a -20 % na zlevněné produkty konanou v Prodejně.

Definice pojmů

Prodejní akce – reklamní akce -10 % na nezlevněné a -20 % na zlevněné produkty v rámci které budou
účastníkovi poskytnuty výhody podle těchto Obchodních podmínek
Zákazník – zákazník, který se účastní Prodejní akce
Organizátor - společnost MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město,
110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 221879
Prodejna – kamenné obchody Sizeer vedené na území České republiky, jejichž seznam najdete na stránkách:
https://sizeer.cz/prodejny a internetový obchod provozovaný Organizátorem na stránkách: https://sizeer.cz/ ,
kde se zákazník může účastnit Prodejní akce
Akční výrobek – výrobek nabízený Organizátorem v Prodejně, na který se vztahuje Prodejní akce.
Začátek Akce – první den trvání Prodejní akce
Konec Akce – poslední den trvání Prodejní akce
Trvání Akce – doba od Začátku Akce do Konce Akce, která může být prodloužena Organizátorem
Sleva – sleva ze současné ceny Akčního výrobku
SizeerClub Program – samostatný věrnostní program prováděný Organizátorem, opravňující Členy SizeerClubu k
získání určitých slev v souladu s pravidly popsanými ve zvláštních SizeerClub obchodních podmínkách
Člen SizeerClubu – člen Programu SizeerClub

SizeerClub Sleva – sleva poskytována Členům SizeerClubu podle SizeerClub obchodních podmínek
SizeerClub obchodní podmínky – obchodní podmínky upravující práva a povinnosti spojené s členstvím v
SizeerClub Programu

Podmínky

Nabídka platí od 21. 07. 2021 do konce dne 27. 07. 2021 v kamenných prodejnách a internetovém obchodě
Sizeer, a vztahuje se na vše s výjimkou speciálních produktů. Celý seznam speciálních produktů naleznete ZDE.
Nákupem výrobku zahrnutého v Akci mají Zákazníci v průběhu trvání Akce nárok na dodatečnou 20% slevu z ceny
již zlevněného výrobku. Při nákupu výrobku bez slevy, Zákazník získá -10% z ceny tohoto výrobku. Ceny uvedené
na kartách produktů již zahrnují příslušné slevy vyplývající z této Akce.
Nabídku nelze kombinovat s jinými akcemi, speciálními slevami, ani slevou SizeerClub. Výjimkou je kombinace s
prodejní akcí FINAL SALE. Pro všechny produkty zahrnuté do prodejní akce FINAL SALE, platí ještě dodatečná
sleva -20% z ceny Produktu. Celý seznam produktů zahrnutých do prodejní akce FINAL SALE naleznete ZDE.

Začátek Akce: 21. 7. 2021 (8:30 hod.)
Konec Akce: 27. 7. 2021 (23:59 hod.)

Poskytnutím souhlasu Zákazník souhlasí s podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými na následujících
stránkách Organizátora: https://sizeer.cz/ochrana-soukromi

Závěrečná ustanovení

Nároky z vad výrobků se řídí reklamačním řádem Organizátora
Text těchto Obchodních podmínek je dostupný k nahlédnutí v Prodejně.
Právní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak
ustanoveními Občanského zákoníku
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 7. 2021

