Pravidla a podmínky akce
„50% SLEVA NA MULTIFOKÁLNÍ SKLA VČETNĚ GARANCE VRÁCENÍ
PENĚZ”
Dokument číslo 06234
DOKTOR KLAIN s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha, zapsaná v
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, IČ 24775428, spisová značka C 17329,
(dále jen „Pořadatel“) tímto vyhlašuje:
Pravidla a podmínky akce „50% sleva a garance vrácení peněz”
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „50% sleva na
multifokální skla Hoya včetně garance vrácení peněz” (dále jen „Akce“). Tato
pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce,
zmiňované a uváděné v propagačních materiálech Pořadatele, určených zákazníkům
společnosti DOKTOR KLAIN s.r.o.. Tato pravidla mohou být Pořadatelem pozměněna
pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1. Akce probíhá v termínu od 1.3.2021 do 30.11.2021.
2. Každý zákazník, který si zakoupí ve výše uvedeném období multifokální skla Hoya:
Daynamic, Balansis, LifeStyle, Hoyalux iD Mystyle, MySelf, EnRoute a Amplitude obdrží
dvě skla za cenu jednoho s garancí vrácení peněz v případě nenávyku. Podmínkou je
aktivní nošení skel po dobu 2 měsíců. Akce se nevztahuje na bifokální, minerální skla,
skla Maxxee a na brýlovou obrubu.
3. Vrácení garantované částky za skla je možné nejdříve po 2 měsících aktivního nošení
a nejdéle do 3 měsíců od vyzvednutí zakázky.
V případě nenávyku můžeme zákazníkovi jako náhradu za multifokální skla nabídnout
jednoohnisková skla na blízko a na dálku v původní ceně multifokálních skel.
4. Účastí v akci vyjadřujezákazník souhlas s těmito podmínkami bez výhrad a zavazuje
se je plně dodržovat.
5. Pořadatel akce si vyhrazuje právo akci kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo
změnit podmínky akce. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce
podle vlastního uvážení, a s konečnou platností.
6. Akce a slevy se nesčítají.
Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na pobočkách nebo na internetových
stránkách Pořadatele: www.doktorklain.cz
V Praze dne 1. 3. 2021
Pořadatel DOKTOR KLAIN s.r.o.

