Obchodné podmienky pre Predajnú akciu:

-20 % na zľavnené Produkty
Úvodné ustanovenia
Spoločnosť MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Michalská 7, Bratislava
811 01, Slovenská republika, IČO: 47 652 454, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č.: 96891/B ako Organizátor Predajnej akcie vydáva tieto Obchodné
podmienky.
Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Účastníkov a Organizátora v súvislosti
s Predajnou akciou -20 % na zľavnené Produkty vo vybraných Predajniach.
Definícia pojmov
Predajná akcia – reklamná akcia -20 % na zľavnené Produkty v rámci ktorej budú Účastníkovi
poskytnuté výhody spôsobom a za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach
Účastník – zákazník, ktorý sa zúčastní Predajnej akcie
Organizátor – spoločnosť MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Michalská
7, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 47 652 454, zápis: Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 96891/B
Predajňa – kamenné obchody Sizeer vedené na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam
nájdete na stránkach: https://sizeer.sk/predajne a internetový obchod Sizeer vedený v Slovenskej
republike Organizátorom nachádzajúci sa na adrese http://sizeer.sk/, v ktorom si zákazník môže
uplatniť Predajnú akciu
Akciové produkty – všetky produkty ponúkané a predávané Organizátorom v Predajni, na ktoré sa
uplatní Predajná akcia
Začiatok Predajnej akcie – prvý deň trvania Predajnej akcie
Koniec Predajnej akcie – posledný deň trvania Predajnej akcie
Trvanie Predajnej akcie - doba od Začiatku Akcie do Konca Akcie, ktorá môže byť predĺžená
Organizátorom. Trvanie Akcie je obmedzené vyčerpaním zásob
Zľava – zľava z aktuálnej ceny Akciového produktu
Program SizeerClub – osobitný vernostný program prevádzkovaný Organizátorom, v rámci ktorého
sú Členovia SizeerClubu oprávnení uplatniť si príslušnú SizeerClub zľavu za podmienok uvedených
v samostatných SizeerClub obchodných podmienkach
Člen SizeerClubu – člen Programu SizeerClub
SizeerClub zľava – zľava poskytovaná Členom SizeerClubu za podmienok uvedených v SizeerClub
obchodných podmienkach
SizeerClub obchodné podmienky – obchodné podmienky upravujúce práva a povinnosti súvisiace
s členstvom v Programe SizeerClub
Začiatok Predajnej akcie: 26. 08. 2021 (od 9:00 hod.)
Koniec Predajnej akcie: 31. 08. 2021 (do 23:59 hod.)
Účasť na tejto Predajnej akcii vylučuje účasť na iných akciách organizovaných Organizátorom, t. j.
výhodu získanú z tejto Predajnej akcie nie je možno kombinovať s inými výhodami a iba Členovia
SizeerClubu majú zároveň nárok na dodatočnú zľavu podľa SizeerClub obchodných podmienok.

Podmienky

Ponuka platí od 26. 08. 2021 do konca dňa 31. 08. 2021 v kamenných predajniach a internetovom
obchode Sizeer, a vzťahuje sa na všetko s výnimkou špeciálnych produktov. Celý zoznam
špeciálnych produktov nájdete TU.
Nákupom výrobku zahrnutého v Akcii majú Zákazníci v priebehu trvania Akcie nárok na dodatočnú
20 % zľavu z ceny už zľavneného výrobku. Ceny uvedené na kartách produktov už zahŕňajú
príslušné zľavy vyplývajúce z tejto Akcie.
Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciami, špeciálnymi zľavami, ani zľavou SizeerClub.
Záverečné ustanovenia
Nároky z vád tovaru sa spravujú reklamačným poriadkom Organizátora.
Znenie týchto Obchodných podmienok je k dispozícii na nahliadnutie v každej Predajni.
Právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom
Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26. 08. 2021

