
Pravidlá a podmienky akcie: 
“DIPLOMOVKY 2021“ 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok letnej akcie “DIPLOMOVKY 2021“ (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 väzieb v tvrdých doskách na dokumenty (ďalej len 
„podporované produkty“).  
 

3. Podmienky akcie 
3.1 Do akcie sú zaradené produkty, ktoré sú presne špecifikované v bode 3.4 - Zoznam 

podporovaných produktov. 
3.2 Akcia platí iba pri objednávke väzby v tvrdých doskách s potlačou ak je súčasťou 

objednávky čiernobiela tlač. Zákazník získava do 50 ks čierno-bielych jednostranných 
výtlačkov k jednej väzbe v tvrdých doskách s potlačou. Počet získaných čiernobielych 
výtlačkov závisí od počtu čiernobielych výtlačkov objednaných spolu s väzbou maximálne 
do 50 ks. 

3.3 Akcia sa vzťahuje na nákup priamo v kamenných predajniach v aktuálne platných 
maloobchodných cenách a zároveň aj na nákup prostredníctvom e-shopov 
prevádzkovaných organizátorom: www.faxcopy.sk a/alebo www.printstudio.sk v aktuálne 
platných e-shopových cenách. Čierno-biele výtlačky budú odrátané v košíku. 
 

3.4 Zoznam podporovaných produktov: 

Názov 

Väzba komplet Foilxpress v tvrdých doskách Standard A4 + potlač titulky  

Väzba rozpracovaná Foilxpress v tvrdých doskách Standard A4 + potlač titulky  

Väzba komplet CPM v tvrdých doskách Standard A4 + potlač titulky  

Väzba rozpracovaná CPM v tvrdých doskách Standard A4 + potlač titulky  

Väzba komplet Opus v tvrdých doskách Standard A4 + razba titulky  

Väzba rozpracovaná Opus v tvrdých doskách Standard A4 + razba titulky  

Väzba komplet Opus v tvrdých doskách Mundial A4 + razba titulky  

Väzba rozpracovaná Opus Mundial v tvrdých doskách + razba titulky 

 
4. Termíny a platnosť akcie 

Akcia platí na novo uskutočnené objednávky a nákupy v termíne od 01.03. do 31. 5. 2021 vrátane.  
Zľavu nemôžu žiadať zákazníci na objednávky zrealizované pred začatím alebo po skončení akcie.  
 

5. Osobitné podmienky akcie 
5.1 Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami (napr. ISIC, ITIC, voucher 

zlavomat, atď.). 
5.2 Akcia sa nevzťahuje na kombináciu rôznych podporovaných produktov, zľavu je možné 

získať len za kúpu rovnakých produktov. 

http://www.faxcopy.sk/
http://www.printstudio.sk/
https://www.faxcopy.sk/detail/vazba-komplet-foilxpress-v-tvrdych-doskach-standard-a4-potlac-titulky/98961
https://www.faxcopy.sk/detail/vazba-rozpracovana-foilxpress-v-tvrdych-doskach-standard-a4-potlac-titulky/99162
https://www.faxcopy.sk/detail/vazba-komplet-cpm-v-tvrdych-doskach-standard-a4-potlac-titulky/98962
https://www.faxcopy.sk/detail/vazba-rozpracovana-cpm-v-tvrdych-doskach-standard-a4-potlac-titulky/99163
https://www.faxcopy.sk/detail/vazba-komplet-opus-v-tvrdych-doskach-standard-a4-razba-titulky/98964
https://www.faxcopy.sk/detail/vazba-rozpracovana-opus-v-tvrdych-doskach-standard-a4-razba-titulky/99165
https://www.faxcopy.sk/detail/vazba-komplet-opus-v-tvrdych-doskach-mundial-a4-razba-titulky/98963
https://www.faxcopy.sk/detail/vazba-rozpracovana-opus-v-tvrdych-doskach-mundial-razba-titulky/99164


5.3 Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie, či 
akciu prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov. 

5.4 Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia 
zmeniť podporované produkty a ceny podporovaných produktov. 

5.5 Pravidlá a podmienky akcie sú k dispozícii k nahliadnutiu na stránke: www.faxcopy.sk. 
 
V Bratislave, 24 Február 2021 
……………………………..…………………………………… 
Ing. Jana Kóňová 
oddelenie produktového manažmentu 
FaxCOPY, a.s. 


