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 v predajniach OKAY na všetok vystavený tovar.
2. Neplatí na tovar označený červenou cenovkou a letákový tovar.
3. OKAY v rámci Akcie poskytuje vyplatenie 110 % rozdielu ceny medzi OKAY výrobkom a lacnejším výrobkom
konkurencie.

III. Priebeh Akcie
1. Ak zákazník nájde u konkurencie daný výrobok lacnejšie, v rámci Akcie mu OKAY vráti 110 % rozdielu ceny, pri splnení
nasledujúcich podmienok:
A. cena tovaru u konkurencie bude aktuálna v deň, kedy zákazník uplatňuje Akciu;
B. cena tovaru u konkurencie bude nižšia než cena tovaru v OKAY;
2
C. konkurencia je porovnateľná, tj. musí ísť o predajňu s predajnou plochou s rozlohou nad 200 m a musí sa
nachádzať v okruhu do 30 km od predajne OKAY, v ktorej zákazník uplatňuje Akciu;
D. tovar konkurencie nesmie byť zaradený do špeciálnej marketingovej či zľavovej akcie konkurencie;
E. tovar konkurencie musí byť skladom v predajni konkurencie.
2. Uplatnenie Akcie je podmienené riadnym dokončením objednávky a riadnym uhradením ceny tovaru. Akcia sa
nevzťahuje na tovar zaradený do splátkových predajov, tovar, ktorý je prikladaný zdarma ako darček alebo je súčasťou
setu.
3. Pri nákupe tovaru ponúkanom v Akcii je zákazník povinný postupovať v súlade s obchodnými podmienkami OKAY
a predmetnými podmienkami Akcie.

IV. Záverečné ujednania
1. OKAY nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete Internet a za chyby spôsobené
pri prenose elektronických správ.
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2. Zákazník berie na vedomie, že ceny tovaru, výška zliav, ako aj dostupnosť tovaru nemusí byť v predajniach a 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 spojenú 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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