Podrobné podmínky akce „Až 1000 Kč sleva“
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 14. 5. 2020 do 23.59 hodin dne 17. 5. 2020 marketingovou akci zvanou „Až 1000 Kč
sleva“ (dále jen „Akce“).

II. Definice
1. Akce platí jen na e-shopu jena-nabytek.cz na veškerý nábytek (dále jen „Zboží“).
2. Sleva se počítá z aktuální prodejní ceny zboží a je automaticky odečtena v košíku e-shopu.

III. Průběh akce
1. OKAY v rámci Akce nabízí Zboží se slevou 500 Kč, resp. 1000 Kč.
2. Podmínkou zapojení do Akce a získání slevy při nákupu Zboží je zakoupení Zboží alespoň za 5 000 Kč, resp.
10 000 Kč během doby trvání Akce a současně uplatnění slevového kódu v e-shopu okay.cz.
3. Uplatněním slevového kódu v e-shopu jena-nabytek.cz se rozumí zadání správného kódu v nákupním košíku
do pole Slevový kupón.
4. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě, že zboží bude vyprodané, po učiněné objednávce
a její akceptaci nebude zboží již dostupné, a/nebo zvýhodněná cena bude na určité zboží poskytnuta
v omylu. V uvedených případech si OKAY vyhrazuje právo stornování učiněné a uhrazené objednávky.
5. Uplatnění zvýhodněné ceny zboží v Akci je podmíněno řádným dokončením objednávky a řádným uhrazením
provedené objednávky a v případě nákupu na prodejně řádným uhrazením ceny zboží.
6. Na zboží nabízené za zvýhodněnou cenu v rámci Akce nelze uplatnit žádné jiné cenové zvýhodnění ani slevu.
7. Sleva neplatí na zboží uvedené v letáku a akční zboží označené na prodejnách červenou cenovkou.
8. Při objednávání zboží nabízeného v Akci je zákazník povinen postupovat v souladu s obchodními
podmínkami OKAY a předmětnými podmínkami Akce.

IV. 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.
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V Brně dne 13. 5. 2020, OKAY s.r.o.
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