Obchodné podmienky pre predajnú akciu
„Bezplatné doručenie tovaru”
prebiehajúcu v internetovom obchode https://sizeer.sk/

§1
Všeobecné ustanovenia
1.Tieto Obchodné podmienky upravujú pravidlá pre predajnú akciu, ktorá platí od 3. januára 2019 až do
odvolania a prebieha v internetovom obchode https://sizeer.sk/ .
2. Definícia pojmov použitých v nasledujúcich podmienkach:
a) Členovia klubu – sú účastníci vernostného programu SizeerClub, ktorého pravidlá činnosti sú dostupné na
adrese: https://sizeer.sk/sizeerclub;
b) Organizátor – MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava,
IČO: 47652454, DIČ: 2024045804 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka číslo 96891/B;
c) Obchod - internetový obchod vedený Organizátorom nachádzajúci sa na internetovej adrese:
https://sizeer.sk/;
d) Produkt – každý výrobok, ktorý má Internetový obchod skladom;
e) Akcia – predajná akcia, ktorej pravidlá boli definované v týchto Obchodných podmienkach;
f) Obchodné podmienky – uvedený dokument.

§2
Pravidlá a čas trvania Akcie
1. Akcia platí v období od 3. januára 2019 až do odvolania.
2. Akcie sa môžu zúčastniť Členovia klubu, ktorí v priebehu trvania Akcie vykonajú v Obchode nákup jedného
alebo viacerých Produktov v ľubovoľnej hodnote objednávky.
3. V prípade splnenia podmienky uvedenej v § 2 bod 2. Člen klubu získava možnosť bezplatného dodania
zakúpených Produktov na miesto uvedené Členom klubu, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.
4. Všetky náklady za doručenie Produktov hradí Organizátor.
5. Akcia zahŕňa doručenie Produktov realizované výlučne na území Slovenskej republiky.
6. Podmienkou využitia Akcie je vytvorenie objednávky po prihlásení do Zákazníckeho účtu so statusom Člena
klubu.
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§3
Spájanie s inými ponukami a zľavami
Uvedená Akcia sa spája s inými ponukami Organizátora.

§4
Reklamácie
1. Všetky reklamácie spojené s účasťou na Akcii by mali byť uplatnené Členom klubu písomnou alebo emailovou formou na korešpondenčnú adresu Organizátora, alebo na adresu elektronickej pošty:
obchod@sizeer.sk.
2. Organizátor sa k uvedenej reklamácii vyjadrí do 30 kalendárnych (slovom: štrnástich) dní od
chvíle jej obdržania a o výsledku reklamácie bude Člena klubu písomne informovať prostredníctvom emailovej pošty.

§5
Miesto uverejnenia Podmienok
Obsah týchto podmienok je dostupný k nahliadnutiu v sídle Organizátora a na internetovej stránke
Internetového obchodu.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny uvedených Obchodných podmienok alebo zmeny termínu platnosti
uvedenej Akcie bez obmedzenia práv, ktoré Členovia klubu získali predo dňom uskutočnenia zmeny.
2. Pokiaľ tieto Obchodné podmienky neupravujú niečo iné, v ďalšom je potrebné sa riadiť všeobecne
záväznými právnymi predpismi (Občiansky zákonník).
3. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 3. januára 2019.
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