
 
 
 

 
I. Úvodné ustanovenie 

 
1. OKAY s.r.o., IČO: 60719257, so sídlom Brno, Kšírova 676/259, PSČ 619 00, zapísanou v 
obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 16352 (ďalej len 
„OKAY“) organizuje v termíne od 0:01 hodín dňa 15. 2. 2019 do 23:59 hodín dňa 16. 2. 2019 
marketingovú akciu nazvanú „Zľava až -40 %“ (ďalej len „Akcia“)  
 
2. Akcia platí v predajniach aj v e-shope len na vybraný tovar. Zľava v predajniach neplatí na 
už zľavnený tovar, ani na tovar zahrnutý do inej reklamnej kampane. V prípade, že v 
rovnakom období je aktívnych viac akcií, nie je možné ich kumulovať. Ak sa teda uplatní táto 
zľava, nesmie sa uplatniť zľava 20 % pri nákupe na splátky. Pri nákupe na e-shope v prípade 
čiastočného odstúpenia stráca zákazník nárok na predmetnú zľavu. Spoločnosť OKAY je 
oprávnená trvať na vrátení celej objednávky a neumožniť spotrebiteľovi čiastočné odstúpenie 
len pre jeden alebo viac výrobkov, keď kúpa prvého a druhého výrobku, prípadne prvého, 
druhého a tretieho výrobku je na sebe závislá, tj. spotrebiteľ by nemohol čerpať uvedenú 
zľavu, ak by súčasne nezakúpil prvý výrobok, prípadne prvé dva výrobky. 
 

II. Definícia 
 
1. Ceny uvedené v Akcii a percentuálne zľavy sú vypočítané z pôvodnej predajnej ceny 
tovaru. Pôvodná predajná cena v predajniach je cena, za ktorú sa tovar predával pred tým, 
ako bol zaradený do predmetnej Akcie.  
 
2. Pri nákupe tovaru v predajni ponúkanom v Akcii je zákazník povinný postupovať v súlade 
s obchodnými podmienkami OKAY a predmetnými podmienkami Akcie.  
 

III. Priebeh Akcie 
 
1. OKAY v rámci Akcie ponúka pri nákupe vybraného tovaru zľavu. Pri nákupe práve dvoch 
kusov elektra zároveň bude pri pokladni cena lacnejšieho z nich znížená o 25 %. Pri nákupe 
práve troch kusov elektra súčasne bude pri pokladni cena najlacnejšieho z nich znížená o 40 
%. Tieto zľavy nemožno kombinovať. Zákazník nemá právny nárok na nákup tovaru v 
prípade, že tovar bude vypredaný, po urobenej objednávke a jej akceptácii, prípadne ak 
nebude tovar už dostupný alebo zvýhodnená cena bude na určitý tovar poskytnutá omylom. 
V uvedených prípadoch si OKAY vyhradzuje právo stornovania urobenej a uhradenej 
objednávky.  
 
2. Uplatnenie zvýhodnenej ceny tovaru v Akcii, je podmienené riadnym uhradením ceny 
tovaru v predajni. Na tovar ponúkaný za zvýhodnenú cenu v rámci Akcie nie je možné 
uplatniť žiadne iné cenové zvýhodnenie ani zľavu. Zľava neplatí na tovar uvedený v letáku a 
akciový tovar označený v predajniach červenou cenovkou.  
 

IV. Záverečné dojednanie 
 
1. OKAY nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete 
Internet a za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.  
 
2. Účastník berie na vedomie, že ceny tovaru, výšky zliav, ako aj dostupnosť tovaru nemusí 
byť v predajniach a na e-shope rovnaká.  
 
3. OKAY si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či meniť podmienky Akcie, a 
to aj bez udania dôvodu.  
 



 
 
 

4. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Akcii.  
 
5. Tieto podmienky Akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.  

V Brne dňa 15. 2. 2019 OKAY s.r.o. 

  


