
Pravidlá a podmienky akcie: 
 

“Voucher – 1+1 krabička vizitiek zadarmo“  
 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok kampane “Voucher – 1+1 krabička vizitiek zadarmo“ (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), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených 
spotrebiteľom, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok. 
 
1. Organizátor akcie 

Organizátorom 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 "Organizátor"). 

 
2. Účel akcie 

Účelom akcie je propagácia a podpora predaja vybraných službových produktov (ďalej len „podporované produkty“). 
 
3. Podmienky akcie 
3.1 Do akcie sa môže zapojiť každý zákazník Organizátora, ktorý dostal voucher s jedinečným kódom na darček k vybraným 

produktom. 
3.2 Pri kúpe vybraného produktu a po vložení jedinečného kódu v nákupnom košíku získa zákazník druhý rovnaký produkt 

zadarmo. 
3.3  Na jeden voucher je možné uplatniť len 1 darček. V prípade, ak by zákazník chcel využiť akciu pre viac produktov, môže v čase 

trvania akcie písomne požiadať o ďalší voucher s jedinečným kódom na e-mailovej adrese: eshop@faxcopy.sk . 
3.4 Do akcie sú zaradené výhradne produkty: 

• Krabička vizitiek Basic 
https://www.faxcopy.sk/graficke-produkty/vizitky/krabicka-vizitiek-basic 

3.5 Akcia sa vzťahuje výhradne na podporované produkty. Všetky objednané doplnkové služby sú spoplatnené štandardnými 
cenami Organizátora. 

3.6 Podporované produkty sa vyrábajú centrálne v sídle Organizátora. Nie je možná výroba v kamenných predajniach. Nie je 
možná výroba na počkanie. Štandardná dodacia lehota na dodanie objednaného produktu je uvedená pri každom produkte 
na webe Organizátora. Zákazník má možnosť využiť spoplatnenú možnosť expresného vyhotovenia. Dodacia doba pri 
expresnom vyhotovení je taktiež uvedená pri každom produkte na webe Organizátora. Poplatok za expresné vyhotovenie je 
účtovaný v zmysle cenníka služieb Organizátora. 

3.7 Voucher je možné uplatniť len pri aktuálnom nákupe. Zľavu nie je možné uplatniť spätne, na už zrealizované nákupy. 
3.8 Akcia sa vzťahuje na objednávky vytvorené na stránkach Organizátora www.faxcopy.sk a www.darcekyodsrdca.sk. Nákup 

v internetovom obchode je možné vykonať za bežných podmienok Organizátora aj priamo v kamenných predajniach 
Organizátora. Pri objednávkach zadaných personálom v kamennej predajni je účtovaný poplatok za asistované vytvorenie 
objednávky. Poplatok je účtovaný v zmysle cenníka Organizátora. 

3.9 Akcia sa týka výhradne tovaru v aktuálnych skladových zásobách Organizátora v čase vytvorenia objednávky. V prípade 
nedostupnosti tovaru nie je možné vytvoriť objednávku a uplatniť zľavu v akcii. 

3.10  Organizátor akcie môže kedykoľvek zmeniť ponuku. O zmene bude informovať na webe www.faxcopy.sk. 
 
4. Termíny a platnosť akcie 
4.1 Akcia platí na objednávky vytvorené v termíne od 26.7.2021 do 8.8.2021 vrátane. 
4.2 Zľavu nie je možné uplatniť pred začatím alebo po skončení akcie. 
4.3 Akcia platí do vypredania zásob. 
 
5. Osobitné podmienky akcie 
5.1 Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami (napr. ISIC, ITIC, voucher zlavomat, atď.). 
5.2 Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie, či akciu prerušiť, odložiť či odvolať 

bez udania dôvodov. 
5.3 Pravidlá akcie môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti s akciou, avšak tieto úplné 

pravidlá sú považované v rámci akcie za jediné, úplné a konečné. 
5.4 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť tieto pravidlá akcie, predovšetkým má právo zmeniť 

dobu trvania akcie alebo akciu z vážnych dôvodov úplne zrušiť. O takejto situácii budú zákazníci spoločnosti FaxCOPY a.s. 
primeranou formou informovaní. 

5.5 Tieto pravidlá sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na stránke Organizátora: 
www.faxcopy.sk 

 
V Bratislave, 05. júla 2021 
oddelenie produktového manažmentu 
FaxCOPY, a.s. 
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