Speciální obchodní podmínky pro limitované akce
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 následující limitované akce
pořádané na e-shopu:
I.
II.
III.
IV.

Vuse ePod 2 CF Bundle
Vuse ePod 2 Migration Loyalty
Vuse ePod 2 Migration Cartridge offer,
Vuse 0mg Special Offer

zůstávají v platnosti a těmito speciálními obchodními podmínkami nedotčena.

Obecné podmínky limitovaných akcí
1. Kupující je oprávněn využít danou limitovanou akci pouze jedenkrát.
2. Limitované akce I – III. může využít pouze kupující, který je k 15. 8. 2022 registrován v

interní databázi společnosti British American Tobacco (Czech republic), s.r.o., se sídlem
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 (dále jen „BAT“), a to na základě předchozího nákupu
jakéhokoliv výrobku VUSE ePen3 anebo jeho příslušenství a souhlasu kupujícího se
zařazením do této databáze (dále jen „databáze”),

3. Pokud kupující zakoupí zboží v limitované akci, získá dopravu v ceně na celý nákup.

Další podmínky limitovaných akcí
I.

Vuse ePod 2 CF Bundle
1. Akce Vuse ePod 2 CF Bundle (dále jen “Startovací balíček”) spočívá v možnosti
kupujícího, který je zařazen v datábázi BAT na základě registrace přes obchodníka, získat
Startovací balíček sestávající ze zařízení Vuse ePod 2 v barvě dle vlastního výběru
kupujícího (černá, růžová, zlatá, červená, modrá nebo modrozelená) a jednoho balení

kompatibilních náplní do zařízení Vuse ePod 2 dle vlastního výběru kupujícího za celkovou
cenu 0 Kč.
2. Kupující dle článku I odst. 1 obdrží prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy odkaz,
který jej přesměruje na limitovanou akci na e-shopu. Kupující využije této limitované akce
tak, že klikne na vyobrazení Startovacího balíčku, který si tímto přidá do košíku a následně
se zde automaticky upraví jeho konečná cena.
3. Ceny jednotlivých komponentů Startovacího balíčků v rámci této akce jsou následující:
a. 1x zařízení Vuse ePod 2 - 0 Kč
b. 1x libovolné balení náplní do zařízení Vuse ePod 2 - 0 Kč
Tyto uvedené ceny se uplatní v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy uzavřené
prostředky komunikace na dálku.
4. Akce se koná od 1 .8. 2022 až do odvolání nebo vydání zásob a lze ji uplatnit pouze na
nákup na e-shopu.
II.

Vuse ePod 2 Migration Loyalty
1. Akce Vuse ePod 2 Migration Loyalty (dále jen “Speciální balíček”) spočívá v možnosti
kupujícího, který je zařazen v databázi BAT na základě nákupu a registrace přes e-shop,
získat Speciální balíček sestávající ze zařízení Vuse ePod 2 v barvách dle vlastního výběru
kupujícího (černá, růžová, zlatá, červená, modrá nebo modrozelená), jednoho nabíjecího
pouzdra na zařízení Vuse ePod 2 a jednoho balení kompatibilních náplní do zařízení Vuse
ePod 2 dle vlastního výběru kupujícího za cenu 0 Kč.
2. Kupující dle článku II odst. 1 obdrží prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy odkaz,
který jej přesměruje na limitovanou akci na e-shopu. Kupující využije této limitované akce
tak, že klikne na vyobrazení Speciálního balíčku, který si tímto přidá do košíku a následně
se zde automaticky upraví jeho konečná cena.
3. Ceny jednotlivých komponentů Speciálního balíčků v rámci této akce jsou následující:
a. 1x zařízení Vuse ePod 2 - 0 Kč
b. 1x libovolné balení náplní do zařízení Vuse ePod 2 - 0 Kč
c. 1x nabíjecí pouzdro – 0 Kč
Tyto uvedené ceny se uplatní v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy uzavřené
prostředky komunikace na dálku.
4. Akce se koná od 15. 8. 2022 až do odvolání nebo vydání zásob a lze ji uplatnit pouze na
nákup na e-shopu.
III. Vuse ePod 2 Migration Cartridge offer

1. Akce Vuse ePod 2 Migration Cartrige offer (dále jen „Speciální akce na náplně“) na eshopu
spočívá v možnosti kupujícího, který je zařazen v databázi BAT, zakoupit minimálně 5 ks a
maximálně 10 ks balení náplní do zařízení Vuse ePod 2 dle vlastního výběru kupujícího
se slevou 50 % na každé balení. Na tato balení již pak nelze využít jinou žádnou slevu, nebo
akci; slevy se tak nesčítají.
2. Pro účely případného částečného odstoupení od kupní smlouvy je cena jednoho balení náplní
do zařízení ePod 2 v rámci této akce 94,5 Kč.
3. Podmínkou této akce je zadání akčního kódu v nákupním košíku na e-shopu, který kupující,
kteří využili akce Speciální balíček nebo Startovací balíček, obdrží prostřednictvím SMS
zprávy, a to nejpozději do tří týdnů od využití této akce (dále jen „akční kód“).
4. Sleva je platná od obdržení akčního kódu až do odvolání nebo vydání zásob a lze ji uplatnit
pouze na e-shopu. Využití akčního kódu není nijak časově omezeno, nicméně lze jej použít
pouze jednou.
Společnost e-Commerce Business s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv speciální podmínky Akce
změnit či Akci prodloužit, zkrátit či zrušit.

IV.

Vuse 0mg Special Offer
1. Akce Vuse 0mg Special offer (dále jen „Speciální akce na 0mg náplně“) na e-shopu spočívá
a) v možnosti kupujícího zakoupit balíček sestávající ze zařízení Vuse ePod 2 v barvách:
černá, růžová, červená, modrá a modrozelená a dvou balení kompatibilních náplní Vuse
ePod Crisp Watermelon 0mg a Vuse ePod Iced Mango 0mg (dále jen „Balíček Vuse
0mg s ePod 2“) za zvýhodněnou cenu 399 Kč včetně DPH.
Tuto nabídku mohou využít pouze Ti kupující, kteří si na e-shopu ještě nezakoupili a/nebo
nezaregistrovali zařízení Vuse Epod 2.
Prvních 10 kupujících, kteří zakoupí na e-shopu Balíček Vuse 0mg s ePod 2, obdrží svou
objednávku v dárkovém boxu, obsahujícím také 1x voucher do leteckého tunelu Skydive
arena na adrese Tupolevova 736, Praha 9 (dále jen „voucher do leteckého tunelu“). Voucher
do leteckého tunelu lze uplatnit do 11.8. 2023 a zahrnuje 3 minuty letu a předchozí výcvik,
instruktáž a zapůjčení veškerého potřebného vybavení.
b) v možnosti kupujícího zakoupit balíček náplní 0mg sestávající ze dvou balení náplní Vuse
ePod Crisp Watermelon 0mg a Vuse ePod Iced Mango 0mg kompatibilních se zařízením
Vuse ePod 2 za zvýhodněnou cenu 189 Kč včetně DPH.
2. Pro účely případného částečného odstoupení od kupní smlouvy je cena jednotlivých
komponentů balíčků v rámci Speciální akce na 0mg náplně následující:
• Zařízení Vuse ePod 2 - 210 Kč

•

1x balení 0mg náplní Vuse ePod 2 – 189 Kč

3. Speciální akce na 0mg náplně se koná od 19.9.2022 do 14.10.2022 nebo do odvolání.
Společnost e-Commerce Business s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv speciální obchodní
podmínky této akce změnit či ji prodloužit, zkrátit či zrušit.
V Praze dne 14.9.2022

