PRAVIDLA KAMPANĚ
ZÍSKEJ AŽ 300 Kč NAVÍC - DÁRKOVÉ POUKÁZKY VÝHODNĚ
I. Pořadatel marketingové kampaně
Pořadatelem soutěže je: Galerie Teplice s.r.o., se sídlem: Washingtonova 1624/5,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:29230292 , DIČ: CZ29230292 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.
(dále jen „pořadatel“).
II. Termín a místo konání kampaně
1. Kampaň probíhá v termínu od 10.8. 2020 od 10 hod do odvolání.
2. Kampaň probíhá pouze v OC Galerie Teplice.
3. Zvýhodněné darované poukázky získáte nákupem dárkových poukázek na stánku
informací obchodního centra.
III. Pravidla pro získání zvýhodněných poukázek a jejich uplatnění
Nakup DP v minimální výši 500 Kč – automaticky od nás získáš dárkovou poukázku
v hodnotě 100 Kč navíc.
Nakup DP ve výši 1 000 Kč a více – automaticky od nás získáš dárkovou poukázku
v hodnotě 300 Kč navíc.

Získání zvýhodněné poukázky/poukázek se vztahuje pouze na jeden jakýkoliv nákup
denně na jednoho nakupujícího.
Příklady:
• Nakoupím poukázky za 600 Kč - získám 100 Kč poukázku navíc.
• Nakoupím za 1500 Kč – získám 300 Kč v poukázkách navíc (v nominálních
hodnotách 100 Kč + 200 Kč).
• Nakoupím za 2 500 Kč – získám 300 Kč v poukázkách navíc (v nominálních
hodnotách 100 Kč + 200 Kč).
• Nakoupím za 6 000 Kč – získám 300 Kč v poukázkách navíc (v nominálních
hodnotách 100 Kč + 200 Kč ).
Účastník kampaně může v rámci jednoho dne získat pouze jedno zvýhodnění.
Jedním zvýhodněním je myšleno získání dárkových darovaných poukázek za nákup
v hodnotě 500 Kč a více nebo v hodnotě 1000 Kč a více.
Dárkové poukázky v hodnotách 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč můžete zakoupit na
Informacích v 0. podlaží každý den od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 18.00 hodin.
Poukázky lze použít pouze ve vybraných obchodech Galerie Teplice.
Obchody, které poukázky akceptují, jsou označeny samolepkou "Zde přijímáme
dárkové poukázky". Seznam obchodů společně s pravidly uplatňování dárkových
poukázek je uveden na webových stránkách obchodního centra Galerie Teplice
https://www.galerieteplice.cz/o-centru/darkove-poukazky/.

Platba za dárkové poukázky je možná v hotovosti nebo platební kartou.
Platnost získané poukázky v rámci kampaně “ZÍSKEJ AŽ 300 Kč NAVÍC“ je
uvedena na zadní straně dárkové poukázky a liší se od platnosti standardně
nakoupených dárkových poukázek.
IV. Účastníci kampaně
1. Kampaně se mohou zúčastnit osoby starší 15 let
2. Do kampaně se mohou zapojit pouze fyzické osoby.
3. Z kampaně jsou vyloučeni zaměstnanci stánku informací OC Galerie, kteří se
podílí na realizaci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli kampaně.
4. Z kampaně budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v
rozporu s pravidly kampaně. Účastník kampaně může být vyloučen v případě, že

pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo
nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému
účastníkovi k získání výhody v podobě nabytých poukázek.
V. Podmínky a odpovědnost
1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s touto kampaní po
vydání darovaných dárkových poukázek nakupujícímu. Pořadatel nepřebírá vůči
zákazníkovi žádné jiné závazky, než stanovené těmito pravidly, a zákazník nemá
nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech.
2. Vyplacení peněžitého plnění výměnou za dárkové poukázky není možné.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel je kdykoli v průběhu kampaně oprávněn změnit pravidla i podmínky
kampaně a dobu jejího trvání. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou kampaň i
bez uvedení důvodu zrušit, odložit či přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na
odškodnění. Veškerá zvýhodnění formou poukázkové kampaně jsou právně
nevymahatelné. Na účast v kampani či na zvýhodnění formou nákupu dárkových
poukázek nevzniká účastí v kampani právní nárok.
2. Účastí v kampani projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími
pravidly. Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu
rozhodne, bezplatně uveřejňovat foto příspěvek kampaně včetně podobizen či
fotografií účastníka ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech
pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.
V případě jakýchkoli nejasností či potíží se účastníci kampaně mohou obrátit
na pořadatele s dotazem přímo na informacích OC Galerie Teplice, na emailovou adresu info@galerieteplice.cz, nebo na telefonní číslo
+420 417 968 102

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností
pořadatel.

