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.

BATSTORE SLEVA 10 ZA 7
VELO BLACK FRIDAY
VUSE STARTER KIT
VUSE BLACK FRIDAY

zůstávají v platnosti a těmito speciálními obchodními podmínkami nedotčena.

Obecné podmínky limitovaných akcí
1. Není-li dále uvedeno jinak, je kupující je oprávněn využít danou limitovanou akci pouze

jedenkrát.

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

dopravy se kupujícímu automaticky upraví v košíku e-shopu.

3. Společnost e-Commerce Business s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv speciální obchodní

podmínky této akce změnit či ji prodloužit, zkrátit či zrušit.

Další podmínky limitovaných akcí
I.

BATSTORE SLEVA 10 ZA 7
1. Akce BATSTORE SLEVA 10 ZA 7 (dále jen „Speciální akce 10 za 7“) na e-shopu spočívá v
možnosti kupujícího zakoupit 10 ks balení VELO dle vlastního výběru kupujícího za
zvýhodněnou cenu 840 Kč včetně DPH.
2. Pro účely případného částečného odstoupení od kupní smlouvy je cena jednoho balení VELO v
rámci této akce 84 Kč.

3. Speciální akce 10 za 7 se koná od 10. 10. 2022 do odvolání.
4. Kupující je oprávněn využít danou limitovanou akci na neomezený počet objednávek.
II.

VELO BLACK FRIDAY
1. Akce VELO BLACK FRIDAY („Speciální akce VELO BF“) na e-shopu spočívá v možnosti
kupujícího zakoupit 14 ks libovolných balení výrobku VELO, které jsou v nabídce e-shopu za
cenu 7 ks balení výrobku VELO, případně 28 ks libovolných balení výrobku VELO, které jsou
v nabídce e-shopu, za cenu 14 ks balení výrobku VELO.
Speciální akce VELO BF se uplatní pouze na maximální celkové množství 28 ks balení
výrobku VELO; za jakékoliv další kusy balení výrobku VELO zaplatí kupující
standardní cenu uvedenou na e-shopu.
2. Podmínkou Speciální akce VELO BF je zadání akčního kódu „BF22“ v nákupním
košíku na e-shopu.
3. Pro účely případného částečného odstoupení od kupní smlouvy je cena jednoho
balení výrobku VELO v rámci Speciální akce VELO BF 60 Kč.
4. Speciální akce VELO BF se koná v období od 25. 11. 2022 do 28. 11. 2022, do
vyprodání zásob nebo do odvolání a lze ji uplatnit pouze na nákup na e-shopu.

III.

VUSE STARTER KIT
1. Akce Vuse Starter Kit (dále jen „Speciální akce Vuse starter kit“) na e-shopu spočívá v možnosti
kupujícího zakoupit zvýhodněný startovací balíček sestávající ze zařízení Vuse ePod 2 v barvě dle
výběru kupujícího, které jsou v nabídce na e-shopu a dvou balení kompatibilních náplní Vuse do
zařízení Vuse ePod 2 dle výběru kupujícího z příchutí dostupných v nabídce na e-shopu za
zvýhodněnou cenu 99 Kč včetně DPH.
2. Speciální akci Vuse Starter kit mohou využít pouze ti kupující, kteří si na e-shopu ještě nikdy dříve
nezakoupili a/nebo nezaregistrovali zařízení Vuse ePod 2.
3. Pro účely případného částečného odstoupení od kupní smlouvy je cena jednotlivých komponentů
ve startovacím balíčků v rámci Speciální akce Vuse starter kit následující:
• Zařízení Vuse ePod 2 - 49 Kč
• 1x balení náplní Vuse do zařízení Vuse ePod 2 – 25 Kč
5. Tato Speciální akce Vuse starter kit se koná od 30.11.2022 do vyprodání zásob nebo
do odvolání a lze ji uplatnit pouze na nákup na e-shopu.

6. Na Speciální akci Vuse starter kit se neuplatní odstavec 2 obecných podmínek
limitovaných akcí, tj. kupující nemá v rámci této limitované akce nárok na dopravu
v ceně na celý nákup.
IV.

VUSE BLACK FRIDAY

1. Akce Vuse Black Friday (dále jen „Speciální akce Vuse BF“) na e-shopu spočívá v možnosti
kupujícího zakoupit příslušenství k zařízení Vuse ePod 2, které jsou v nabídce na e-shopu se slevou
50 % na celý nákup.
2. Speciální akce Black Friday se koná od 25 .11. 2022 do 27. 11. 2022 , do vyprodání zásob
nebo do odvolání a lze ji uplatnit pouze na nákup na e-shopu.
3. Kupující je oprávněn využít danou limitovanou akci na nákup maximálně 5 ks příslušenství
k zařízení Vuse ePod 2 v rámci jedné objednávky.
V Praze dne 21. 11. 2022

