PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „MEDVĚDÍ RODINA“ A
DOPROVODNÉ AKCE „DARUJTE MEDVĚDA SENIORŮM“
1.

ORGANIZÁTOR AKCE
Organizátorem marketingové akce „Medvědí rodina“ (dále jen „akce“) je společnost Penny
Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČ: 64945880 (dále jen
„Organizátor“ nebo „Penny Market“).

2.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Akce probíhá na území České republiky ve všech prodejnách Penny Market, a to od 12.10.2017
do 17.12.2017 nebo do vyprodání zásob jednotlivých plyšových medvědů zařazených do akce
(dále jen „medvědi“) v jednotlivých prodejnách Penny Market (dále jen „doba trvání akce“).
Získané body lze uplatnit do vyprodání zásob medvědů na jednotlivých prodejnách Penny
Market, nejpozději však do 31.12.2017.

3.

PODMÍNKY AKCE

3.1.

Akce se mohou účastnit pouze fyzické osoby – spotřebitelé starší 18 let pobývající na území
České republiky (dále jen „účastníci“).

3.2.

Účastníci, kteří v době trvání akce nakoupí v jakékoliv prodejně Penny Market na území České
republiky v rámci jednoho nákupu zboží v hodnotě nejméně 200 Kč, obdrží za každých 200 Kč
nákupu 1 bod ve formě lepící známky. Hodnota nákupu se pro účely stanovení počtu bodů určí
jako celková cena nakoupeného zboží (vč. DPH) před zaokrouhlením hotovosti, po uplatnění
veškerých slev a slevových kupónů a po odečtení částek za vratné obaly a loterijní služby.

3.3.

Další body mohou účastníci získat za nákup bonusových produktů (1 bonusový produkt = 1 bod
bez ohledu na cenu produktu nebo hodnotu celkového nákupu); bonusový produktem se
rozumí výrobek, který bude adekvátním způsobem označen na regále prodejny. Bonusové
produkty se mohou po dobu trvání akce lišit, případně nemusí být vůbec určeny.

3.4.

Účastník získá příslušný počet bodů od pracovníka pokladny bezprostředně po zaplacení
nákupu. Účastník akce není oprávněn požadovat vydání bodů dodatečně nebo ve vyšším
počtu, než mu přísluší v souladu s těmito pravidly, nebo v jiné prodejně Penny Marketu, než ve
které příslušný nákup učinil. Účastník akce je povinen ihned na pokladně zkontrolovat, že
obdržel správný počet bodů; opožděná reklamace nebude uznána.

3.5.

Nasbírané body je zapotřebí nalepit do příslušných polí sběratelské karty, která je k této akci
určena a je zdarma k dostání na vyžádání v prodejnách Penny Marketu (dále jen „sběratelská
karta“).

3.6.

Po vylepení požadovaného počtu bodů na sběratelské kartě a po včasném odevzdání této
sběratelské karty u pracovníka pokladny kterékoliv prodejny Penny Marketu v České republice,
bude účastníkovi akce poskytnuta možnost zakoupit jím vybraného medvěda dostupného
v dané prodejně za zvýhodněnou cenu uvedenou v čl. 3.9 těchto pravidel. Ceny jednotlivých
druhů medvědů jsou různé.

3.7.

V rámci jednoho nákupu může být uplatněna pouze jedna sběratelská karta, jednotlivé body na
různých sběratelských kartách nelze sčítat. Body nelze směnit za hotovost a slevy nemohou být
kombinovány. Medvědy koupené za zvýhodněnou cenu v rámci akce není dovoleno dále
prodávat či jinak využívat v rámci podnikatelské činnosti.

3.8.

Medvědy lze nad rámec uvedeného zakoupit po dobu trvání akce i bez odevzdání sběratelské
karty, a to za plnou cenu uvedenou v čl. 3.9 těchto pravidel.

3.9.

Do akce jsou zařazeni následující medvědi (uvedené ceny jsou vždy v Kč včetně DPH):
Medvěd
Táta Dobroděj
– 35 cm
Máma
Dobrodějová
– 25 cm
Strejda Brumla
– 40 cm
Brácha Bédík
– 15 cm
Ségra Míša
– 10 cm

Zvýhodněná cena 1

Plná cena

Počet bodů

Cena

Zvýhodněná cena 2
Počet bodů

Cena

799,90

10

349,90

-

-

549,90

10

199,90

40

29,90

599,90

10

219,90

40

29,90

269,90

10

119,90

30

29,90

189,90

10

89,90

15

29,90

3.10. Organizátor nezaručuje dostupnost všech druhů medvědů na všech prodejnách Penny Market
po celou dobu trvání akce; akce platí vždy jen do vyprodání zásob na jednotlivých prodejnách.
Nebude-li některý z druhů medvědů nabízených v rámci akce dostupný v některé prodejně
nebo dojde-li k vyprodání některého či všech druhů medvědů během akce, účastníkům v této
souvislosti nevzniká nárok požadovat jejich náhradní dodání, náhradu škody či jakékoliv jiné
plnění.
3.11. Organizátor si vyhrazuje právo v případech důvodného podezření na spáchání podvodného či
jakéhokoliv jiného nekalého jednání podmínit získání medvěda za zvýhodněnou cenu při
uplatnění sběratelské karty rovněž předložením všech účetních dokladů k jednotlivým
nákupům uskutečněných v době trvání akce, na základě kterých byly v souladu s těmito
pravidly přiřazeny jednotlivé body (dále jen „účetní doklady“). Účastník akce je pro případ
takové kontroly povinen účetní doklady uschovat a na výzvu Organizátora je předložit ke
kontrole.
4.

DAROVÁNÍ MEDVĚDŮ SENIORŮM

4.1.

Organizátor v rámci akce pořádá ve spolupráci s Nadací Taťany Kuchařové – Krása pomoci (dále
jen „Nadace Krása pomoci“) také doprovodnou dobročinnou akci „Darujte medvěda
seniorům“ (dále jen „doprovodná akce“), která bude probíhat v době od 12.10.2017 do
31.12.2018 (dále jen „doba trvání doprovodné akce“).

4.2.

V rámci doprovodné akce se zákazníci prodejen Penny Market, kteří zakoupí po dobu trvání
akce některého z medvědů (ať již za plnou nebo zvýhodněnou cenu), mohou rozhodnout
darovat tohoto medvěda osamělým seniorům, a to za přispění Organizátora a pod záštitou
Nadace Krása pomoci.

4.3.

Organizátor zřídí po dobu trvání doprovodné akce emailovou schránku krásapomoci@penny.cz
a zpřístupní infolinku na č. +420 800 202 220, kde se zájemci budou moci v pracovní dny od
8:00 do 17:00 hod domluvit na předání darovaných medvědů. Organizátor následně
v domluveném termínu zajistí na své náklady přepravu darovaných medvědů od dárců na
místo dle domluvy s Nadací Krása pomoci. Přeprava darovaných medvědů bude zajišťována

výhradně na území České republiky, a to po celou dobu trvání doprovodné akce a celkem
maximálně pro 20.000 ks medvědů.
4.4.

Dárci mají možnost připevnit medvědovi cedulku s věnováním, aby obdarovaný senior věděl,
od koho medvěda dostal. Předání medvědů jednotlivým seniorům poté zajistí Nadace Krása
pomoci, a to buď přímo, nebo prostřednictvím spolupracujících domovů pro seniory.

4.5.

Bližší informace o činnosti Nadace Krása pomoci jsou dostupné na www.krasapomoci.cz.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Organizátor si vyhrazuje právo během konání obou akcí změnit tato pravidla nebo
(doprovodnou) akci z vážných důvodů omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit. Takové
rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Penny Marketu
www.penny.cz. V takovém případě nemají účastníci nárok na náhradu škody nebo jakýchkoliv
nákladů, ani nárok na jakékoliv jiné plnění.

5.2.

Při obou akcích dochází ke shromažďování osobních údajů účastníků pouze v rozsahu
potřebném k realizaci přepravy darovaných medvědů v rámci doprovodné akce. Tyto osobní
údaje nebudou dále uchovávány či jinak zpracovávány.

5.3.

Na plnění nabízené v rámci akce není právní nárok. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách
souvisejících s akcí rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor nenese
odpovědnost za činnost Nadace Krása pomoci v rámci doprovodné akce.

5.4.

Úplná pravidla akce a doprovodné akce v aktuálním znění jsou po celou dobu trvání dostupná
na adrese www.penny.cz.

V Radonicích dne 12.10.2017

