Speciální obchodní podmínky pro limitovanou akci „VELO MÁJOVÁ NABÍDKA“
obchodní společnosti
e-Commerce Business s.r.o.
se sídlem Michelská 715/55, Michle, 141 00 Praha 4
identifikační číslo: 07364385
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299852
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://www.batstore.cz/

Ustanovení obchodních podmínek společnosti e-Commerce Business s.r.o. pro online obchod
https://www.batstore.cz/ (dále jen „e-shop“) dostupných zde, která nejsou dotčena ustanoveními
těchto speciálních obchodních podmínek pro limitovanou akci „VELO MÁJOVÁ NABÍDKA“,
(dále jen „Akce“), zůstávají v platnosti a těmito speciálními obchodními podmínkami nedotčena.
Obecná ustanovení
Akce se koná v období od 6. 5. 2022 do 9. 5. 2022, do vyprodání zásob nebo do odvolání a lze ji
uplatnit pouze na nákup na e-shopu.
Podmínky Akce
(a)
Podmínkou Akce je zadání akčního kódu „VELOVE“ v nákupním košíku na e-shopu. Podmínkou
akce není registrace kupujícího na e-shopu.
V rámci Akce je každý kupující na e-shopu oprávněn zakoupit 12ks libovolných balení výrobku
VELO, které jsou v nabídce e-shopu, za cenu 6ks balení výrobku VELO, případně 24ks libovolných
balení výrobku VELO, které jsou v nabídce e-shopu, za cenu 12ks balení výrobku VELO.
Akce se uplatní pouze na maximální celkové množství 24ks balení výrobku VELO; za jakékoliv další
kusy balení výrobku VELO zaplatí kupující standardní cenu uvedenou na e-shopu.
(b)
V rámci Akce obdrží kupující balení výrobků VELO v dárkovém tubusu, a to do vydání zásob tubusů.
(c)
K nákupu v rámci Akce bude kupujícímu poskytnuta doprava v ceně. Cena dopravy se kupujícímu
automaticky upraví v košíku e-shopu po zadání akčního kódu.

(d)

Každý kupující je oprávněn tuto Akci využít pouze jedenkrát.
(e)
Pro účely případného částečného odstoupení od kupní smlouvy je cena jednoho balení výrobku
VELO v rámci Akce 55 Kč.
Společnost e-Commerce Business s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto speciální obchodní
podmínky, popřípadě Akci předčasně ukončit.
V Praze dne 6. 5. 2022

