
 

 
 

 

Podrobné podmínky akce „Rok praní zdarma“ 

I. Úvodní ustanovení 

1. OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 (dále jen „OKAY“) organizuje v termínu od 0.01 hodin dne 28. 9. 2020 

do 23.59 hodin dne 18. 10. 2020 marketingovou akci zvanou „Rok praní zdarma“ (dále jen „Akce“). 

II. Definice 

1. Akce platí na prodejnách i e-shopu při nákupu libovolné pračky, sušičky nebo pračky se sušičkou vybraných značek 

v ceně od 9 990 Kč. 

2. Vybrané značky jsou: LG, Beko, Samsung, Electrolux, AEG, Gorenje, Toshiba, Whirlpool, Candy, Hoover, Romo, Hisense. 

3. Akce platí v uvedeném termínu nebo do vyprodání zásob na jednotlivých prodejnách. 

4. Zákazník nakoupí v termínu Akce na prodejně OKAY nebo e-shopu okay.cz libovolnou pračku, sušičku nebo pračku 

se sušičkou Vybraných značek v hodnotě alespoň 9 990 Kč. Následně obdrží tři balení pracího gelu Rex (dvě balení Rex 

gel malaysia 60 dávek + jedno balení REX Gel Bali 70WL). Celkem jde o 190 dávek pracího gelu, což je průměrné 

množství spotřebované domácností během jednoho roku praní. Při nákupu bude gel účtován jako set všech tří balení 

v hodnotě 1 Kč. O tuto částku bude na účtence ponížena cena pračky, sušičky či pračky se sušičkou. 

5. Zákazníci, kteří využijí Akce na prodejně, nemají nárok na nadrámcovou službu „14 dní záruka vrácení peněz“. 

III. Objednávka 

1. OKAY v rámci Akce nabízí při nákupu libovolné pračky, sušičky nebo pračky se sušičkou v ceně od 9 990 Kč tři balení 

pracího gelu. 

2. Zákazník nemá nárok na jakoukoliv náhradu za gel po vyčerpání jeho zásob. 

3. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě, že zboží bude vyprodané, po učiněné objednávce a její 

akceptaci nebude zboží již dostupné, a/nebo zvýhodněná cena bude na určité zboží poskytnuta v omylu. V uvedených 

případech si OKAY vyhrazuje právo stornování učiněné a uhrazené objednávky. 

4. Využití akce je podmíněno řádným dokončením objednávky a řádným uhrazením ceny zboží. 

IV. Závěrečná ujednání 

1. OKAY nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a za chyby způsobené při 

přenosu elektronických zpráv. 

2. Zákazník bere na vědomí, že ceny zboží, výše slev, jakož i dostupnost zboží nemusí být na prodejnách a e-shopu stejná. 

3. OKAY si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Akce, a to i bez udání důvodu. 

4. Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Akci. 



 

 
 

 

5. Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení. 

V Brně dne 27. 9. 2020, OKAY s.r.o. 


