Pravidlá marketingovej akcie ,,Darček za nákup – kupónová knižka“
(ďalej len „pravidlá akcie“)
1. Organizátor akcie a účel akcie

Marketingovú akciu „Darček za nákup – kupónová knižka“ (ďalej
len „akcia“) organizuje spoločnosť MLYNY, a.s., IČO: 36 287 351,
IČ DPH: SK2022164617, sídlo: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 10958/L (ďalej len „organizátor akcie“).
Akcia sa riadi výlučne týmito pravidlami akcie, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá akcie.
Účelom akcie je reklama a podpora/zvýšenie návštevnosti organizátora akcie. Cieľom akcie je motivovať spotrebiteľov k návšteve
miesta konania akcie - Obchodné centrum Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej len ,,OC
Mlyny“) a informovať širokú verejnosť o tomto obchodnom centre a takýmto spôsobom dostať toto obchodné centrum do povedomia širokej verejnosti tzn. zviditeľnenie a propagácia OC
Mlyny. Akcia je určená pre všetky osoby právne spôsobilé k maloobchodnému nákupu.

2. Miesto konania akcie

Miestom konania akcie je OC Mlyny.

3. Trvanie akcie

Akcia začína dňa 18. marca 2019 od 9.00h. Akcia trvá do 24. marca
2019 do 21.00h alebo do vyčerpania zásob darčekov, podľa toho,
čo nastane skôr.

4. Účasť na akcii

Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba (ďalej len „účastník
akcie“) s výnimkou zamestnancov prevádzok OC Mlyny, v ktorých
majú miesto výkonu práce, v prípade, ak títo zamestnanci predložia pokladničný blok z prevádzky, v ktorej majú miesto výkonu
práce.

5. Princíp a pravidlá akcie

Princíp akcie spočíva v poskytnutí darčeku, ktorým je kupónová
knižka, obsahujúca zľavové kupóny na nákup v prevádzkach OC
Mlyny (ďalej len „darček“) každému účastníkovi akcie, ktorý sa
v čase trvania akcie preukáže pokladničným blokom, prípadne
po vyzvaní aj konkrétnym preukázateľným nákupom na infopulte
OC Mlyny, ktorý mu bol vydaný od 18.03.2019 (od 9.00 h) v niektorej z predajní OC Mlyny za nákup tovaru v hodnote nad 30,- eur
(vrátane) a viac (ďalej len „pokladničný blok“). V prípade, ak účastník akcie predloží jeden pokladničný blok za nákup tovaru v hodnote minimálne 30,- eur z ktorejkoľvek predajne OC Mlyny, získa
takýto účastník akcie len jeden darček, ktorý mu bude vydaný pracovníkom organizátora na infopulte. Neplnoletý účastník nemôže
predložiť do súťaže pokladničný blok o nákupe tabakových alebo
alkoholických výrobkov alebo iných výrobkov, ktorých predaj je takýmto osobám zakázaný právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Účastník akcie berie na vedomie, že pracovník organizátora označí
pečiatkou pokladničné bloky, za ktoré účastník akcie dostal darček.
Do akcie nie sú zaradené pokladničné bloky za úhradu služieb
mobilných operátorov a/alebo úhrady vykonané v prevádzke Slovenskej pošty, a.s. a/alebo za úhradu parkovného v OC Mlyny a/
alebo za úhradu darčekových poukážok; za tieto pokladničné bloky organizátor neposkytne účastníkovi akcie darček.

6. Osobitné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých
otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa
kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tieto
pravidlá akcie, prípadne samotnú akciu.
Ak sa organizátor súťaže dozvie, že účastník akcie na účely akcie
poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže
bude oprávnený vylúčiť takúto osobu z akcie, pričom jeho nárok
na darček tým zaniká; ak mu organizátor darček vydal, je povinný
ho vrátiť organizátorovi bez zbytočného odkladu po výzve organizátora. Organizátor akcie si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť
z akcie takého účastníka, ktorý by konal v rozpore s pravidlami
akcie, pokúsil sa získať darček podvodným konaním, v rozpore
s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť organizátora akcie.
Na darček nevzniká právny nárok. Organizátor akcie nezodpovedá za chyby, či poškodenia darčeka, ani za straty, či náklady
spojené s odovzdaním darčeka výhercovi. Darček po prebraní nie
je možné vymeniť za iný kus ani za finančnú protihodnotu. Za zľavové kupóny, ktoré sú súčasťou kupónovej knižky (darčeku), taktiež nemožno požadovať vyplatenie finančnej protihodnoty.

8. Záverečné ustanovenia

Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s pravidlami akcie na internetovej stránke organizátora akcie www.mlyny-nitra.sk. Darček
nebude účastníkovi akcie odovzdaný, pokiaľ účastník akcie plne
nesúhlasí s týmito pravidlami akcie alebo nesplní požiadavky
z nich pre neho vyplývajúce. Ustanovenia týchto pravidiel akcie,
priebeh akcie a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.

9. Zverejnenie pravidiel akcie

Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na infopulte OC Mlyny
a na www.mlyny-nitra.sk.
Organizátor akcie: MLYNY, a.s.
Dňa 12.3.2019
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