
Pravidlá a podmienky akcie: 

“Šťastný štvrtok – august 2021“ 
 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “ Šťastný štvrtok“ (ďalej len „akcia“). Tento 
dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách môžu byť tieto 
Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner, mailing), v inzerátoch, 
rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie 
Podmienok. 
 
1. Organizátor akcie 

Poskytovateľom akcie je spoločnosť FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1533/B, IČO: 35 729 040 (ďalej len 
"Poskytovateľ"). 

 
 
2. Účel akcie 

Účelom je propagácia a podpora predaja tovaru poskytnutím jedinečnej  percentuálnej zľavy, na 
vytypované produkty (ďalej len „podporované produkty“) každý štvrtok v kalendárnom týždni. 

  
 
3. Podmienky akcie 
3.1 Pri kúpe podporovaných produktov zákazník získava zľavu z maloobchodnej ceny produktu na danej 

predajni. Každý štvrtok bude zľava poskytnutá len na produkty v danej kategórii podľa plánu v prílohe 
týchto podmienok. 

3.2 Výška zľavy je určená na konkrétny štvrtok a danú skupinu produktov. Konkrétne výšky zliav a skupiny 
produktov sú uvedené v prílohe na konci týchto podmienok.  

3.3 Akcia sa vzťahuje na nákup tovaru priamo v kamenných predajniach v aktuálne platných cenách. Zľava je 
uplatňovaná pri platbe pri pokladni (hotovosť, platobná karta). 

 
4. Termíny a platnosť akcie 

Akcia platí na nákupy vo štvrtok podľa prílohy na konci týchto podmienok. Zľavu nemôžu žiadať zákazníci 
na nákupy zrealizované pred začatím alebo po skončení akcie. 

 
5.   Osobitné podmienky akcie 
5.1  Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami, dopredajom a výpredajom. 
5.2  Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá akcie, či akciu prerušiť, odložiť 

či odvolať bez udania dôvodov. 
5.3 Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podporované 

produkty a ceny podporovaných produktov. 
5.4  Tieto pravidlá sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii k nahliadnutiu 

v kamenných predajniach FaxCopy, a.s. alebo na stránke : www.faxcopy.sk . 
 
 
 
V Bratislave, august 2021 
oddelenie produktového manažmentu 
FaxCOPY, a.s. 

 

 
 
 
 
 
 



Príloha . 
 

dátum 
výška 
zľavy 

názov skupiny produkty 

5. august 2021 25% Lepiace pásky https://www.faxcopy.sk/katalog/lepiace-pasky/A510  

12. august 2021 25% Zakladače https://www.faxcopy.sk/katalog/zakladace-sanony/A554  

19. august 2021 25% Bločky poznámkové https://www.faxcopy.sk/katalog/blocky-poznamkove/A634  

26. august 2021 25% Peračníky, puzdra na perá https://www.faxcopy.sk/katalog/peracniky-puzdra-na-pera/A620 
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