
Podrobné podmínky akce Prémiová doprava zdarma

I. Úvodní ustanovení

1. OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Kšírova 676/259, Brno, 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 11. 10. 2021 do 23:59 hodin dne 17. 10. 2021 marketingovou akci
zvanou „Prémiová doprava zdarma“ (dále jen „Akce“).

II. Definice

1. Akce platí v kamenných prodejnách OKAY na elektro z kategorií velké domácí spotřebiče, malé
domácí spotřebiče a televizory v ceně od 4 999 Kč.

2. Prémiová doprava zdarma obsahuje dopravu, výnos a vybalení zboží, základní instalaci a odvoz
obalového materiálu.

3. Základní instalace znamená postavení spotřebiče na místo určené zákazníkem, připojení spotřebiče
do sítě dle návodu na použití. Neobsahuje žádné montáže držáku nebo podobné práce.

4. Doprava zdarma se vztahuje jen na dopravu zboží v předmětné Akci do vzdálenosti maximálně
20 km od prodejny. Při větší vzdálenosti zákazník kilometry nad 20 km doplácí.

III. Objednávka

1. OKAY v rámci Akce nabízí zboží s dopravou do 20 km zdarma. Způsob a typ dopravy nabízené
v rámci Akce určuje prodejce.

2. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě, že zboží bude vyprodané.

3. Uplatnění Akce je podmíněno řádným uhrazením ceny zboží.

4. Při nákupu zboží je zákazník povinen postupovat v souladu s obchodními podmínkami OKAY
a předmětnými podmínkami Akce.

5. Rozhodne-li se zákazník využít svého práva na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bude mu vrácena kupní cena ponížená
o běžnou cenu dopravy, kterou v Akci využil.

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 5. 10. 2021, OKAY s.r.o.


