Podrobné podmienky akcie „Garancia najlepšej ceny“
I. Úvodné ustanovenie
1. OKAY Slovakia, spol. s r. o., IČO: 35 825 979, so sídlom Černyševského 1287/10, Bratislava – mestská časť Petržalka
851 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 25493/B (ďalej len „OKAY“)
organizuje v termíne od 0:01 hodín dňa 1. 2. 2021 marketingovú akciu zvanú „Garancia najlepšej ceny“ (ďalej len
„Akcia“).

II. Definícia
1. Akcia platí iba v e-shope okay.sk na výrobky, ktoré nespadajú do inej zľavovej akcie. Akcia neplatí pre výrobky
s darčekom. Akcia neplatí na on-line rezerváciu tovaru a jeho vyzdvihnutie v predajniach OKAY.
2. Konkurenčnou cenou sa rozumie cena, ktorá je uvedená v nasledujúcich e-shopoch: alza.sk, datart.sk, nay.sk a hej.sk
(ďalej len „Konkurencia“) a súčasne je tovar dostupný skladom pre nákup on-line, ktorá nie je cenou tovaru
zaradeného do zľavové akcie Konkurencie, alebo ktorá nie je cenou za predobjednávku tovaru.
3. Zákazníkom sa rozumie právne spôsobilá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa
smú Akcie zúčastniť iba v zastúpení zákonného zástupcu.

III. Objednávka
1. Zákazník nemá právny nárok na objednaný tovar v prípade, že tovar bude vypredaný, po dokončenej objednávke a jej
akceptácii už nebude tovar dostupný a/alebo zvýhodnená cena bude na určitý tovar poskytnutá omylom. V uvedených
prípadoch si OKAY vyhradzuje právo stornovania dokončenej a uhradenej objednávky.
2. Na tovar ponúkaný za zvýhodnenú cenu v rámci Akcie nie je možné uplatniť žiadne iné cenové zvýhodnenie ani zľavu.
Zľava neplatí na tovar uvedený v letáku a akciový tovar označený v predajniach červenou cenovkou.
3. Výsledná cena, ktorá je garantovaná ako najnižšia proti Konkurenčnej cene, sa prejaví v košíku.
4. OKAY si vyhradzuje právo skrátiť dobu trvania Akcie, poprípade Akciu predčasne ukončiť.

IV. Podmienky
1. OKAY v priebehu konania Akcie garantuje Zákazníkovi najnižšiu cenu v porovnaní s Konkurenčnou cenou.
2. Ak Zákazník objaví v priebehu konania Akcie rovnaký tovar v e-shope jedného z konkurentov OKAY uvedeného v čl. II
ods. 2 týchto podmienok, odošle e-mailom odkaz na tento tovar na adresu obchod@okay.sk, do predmetu e-mailové
správy uvedie „Garancia ceny“ (bez úvodzoviek) a priloží tieto náležitosti: screen, fotka alebo obrázok tovaru od
Konkurencie, kde bude jasne viditeľná cena, spoločne s odkazom na tento tovar u konkurencie a odkaz na tovar na
našom e-shope OKAY.sk. V prípade, že sa takto Zákazníkom oznámená Konkurenčná cena potvrdí, dorovná OKAY
rozdiel v cene v plnej výške a navýšený o 10 %.
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3. Garancia najnižšej ceny sa vzťahuje výhradne na rovnaký tovar, pričom za odlišnosť sa považuje aj rozdiel vo farebnom
prevedení.
4. Analogická cena tovaru nezahŕňa zľavy poskytnuté Konkurenciou prostredníctvom jej vernostných programov,
klubových kariet či iných zvýhodnení určitej cenovej skupiny.

V. Záverečné dojednania
1. OKAY nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete Internet a za chyby spôsobené
pri prenose elektronických správ.
2. Zákazník berie na vedomie, že ceny tovarov, výška zliav, ako aj dostupnosť tovaru nemusí byť v predajniach
a na e-shope rovnaká.
3. OKAY si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či meniť podmienky Akcie, a to aj bez udania dôvodu.
4. Zákazník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Akcii.
5. Tieto podmienky Akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.

V Bratislave dňa 28. 1. 2021
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
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