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Podrobné podmínky akce 
„Sleva 40 % při nákupu na splátky“ 

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 21. 6. 2019 do 23.59 hodin dne 22. 6. 2019 marketingovou akci zvanou „Sleva 40 % při 

nákupu na splátky“ (dále jen „Akce“). 

II. Definice 

1. Akce platí na prodejnách i v e-shopu pouze na elektro v ceně od 15 999 Kč. 

2. Do Akce se může zapojit každá fyzická osoba, která je občanem České republiky s trvalým pobytem na jejím 

území a v čase účasti dosáhla věku 18 let. Podmínkou zapojení do Akce a získání 40% slevy při nákupu 

výrobku nebo skupiny výrobků, je zakoupení zboží na splátky v době trvání Akce. 

3. Hodnota úvěru na vybraný výrobek/výrobky zakoupeného/zakoupených na jeden pokladní doklad 

prostřednictvím jednoho z vybraných splátkových produktů (dále jen „Splátky“), musí být minimálně 

v hodnotě 15 999 Kč. 

III. Objednávka 

1. OKAY v rámci Akce nabízí slevu 40 % při nákupu zboží na splátky. Při nákupu na prodejně bude zákazníkovi 

sleva poskytnuta na pokladně. Při nákupu na e-shopu bude zákazníka po dokončení objednávky kontaktovat 

zákaznická linka, která poníží cenu produktu o 40 %. 

2. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě, že zboží bude vyprodané; po učiněné objednávce 

a její akceptaci; nebude zboží již dostupné anebo zvýhodněná cena bude na určité zboží poskytnuta v omylu. 

V uvedených případech si OKAY vyhrazuje právo stornování učiněné a uhrazené objednávky. 

IV. Splátkové produkty 

Akce se vztahuje na tyto splátkové produkty: 

1. Standardní nebo variabilní spotřebitelský úvěr od společnosti ESSOX s.r.o., dceřiné společnost Komerční 

banky a.s., s minimální délkou splácení 48 měsíců. Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 10 000 Kč, 

počet měsíčních splátek 48, výše měsíční splátky 360 Kč, celková částka splatná spotřebitelem 17 280 Kč, 

roční úroková sazba 29,99 %, RPSN 34,48 %. Doplňující údaje reprezentativního příkladu: Pro účely výpočtu 

RPSN platí: měsíc má 30,4167 dnů a rok pak 365 dnů. Použitá úroková metoda: 30/360. Roční úroková sazba 

je platná po celou dobu splácení. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční 

splátky. Společnost OKAY s.r.o. vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o. a další věřitele, 

poskytovatele finančních služeb, jako samostatný zprostředkovatel. Platí pro hodnotu zboží od 15 999 Kč. 
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2. Standardní spotřebitelský úvěr od společnosti Home Credit a. s. s minimální délkou splácení 48 měsíců. 

Reprezentativní příklad: Při prodejní ceně 10 000 Kč, akontaci 0 Kč, výši úvěru 10 000 Kč, výši splátky 346 Kč, 

počtu splátek 48, lhůtě splatnosti 14. 6. 2023 (při  poskytnutí úvěru 21. 6. 2019,  první splátce 21. 7. 2019 a 

se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14. 8. 2019) je RPSN 31,7 %, roční úroková sazba 

27,82 %, celková částka splatná spotřebitelem 16 608 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. 

Poskytovatelem úvěru je společnost Home Credit a. s. 

3. Na všechny uvedené splátkové produkty nelze v průběhu trvání akce a při uplatnění slevy v Akci uplatnit 

akontaci. 

V. Odstoupení od kupní smlouvy 

1. Pokud se účastník akce rozhodne odstoupit od úvěrové smlouvy, zaniká celá kupní smlouva a zákazník je 

povinen vrátit zakoupený výrobek/výrobky v originálním balení a bez známek používání. 

2. Pokud se účastník akce rozhodne z jakéhokoliv důvodu vrátit zakoupený výrobek/výrobky v nerozbaleném a 

nepoškozeném stavu v místě realizace svého nákupu během nebo po ukončení trvání akce, a tím odstoupit 

od úvěrové smlouvy, zaniká mu i samotný nárok na slevu 40 % na vrácený/vrácené výrobek/výrobky. 

3. Při objednávání zboží, resp. nákupu zboží na prodejně nabízeném v Akci je zákazník povinen postupovat 

v souladu s obchodními podmínkami OKAY a předmětnými podmínkami Akce. 

VI. 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 17. 6. 2019 

OKAY s.r.o. 


