Šrotovné na mobilní telefony
Přineste na některou z našich prodejen starý, nepoužívaný či nefunkční mobilní telefon a dostanete od nás
okamžitou slevu 300 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč na nový telefon z předem vybrané nabídky.
Platnost akce:
Akce je platná od 20. 5. do 14. 6. 2019 nebo do vyčerpání prostředků, které pořadatel na akci vyčlenil. Pořadatel
T.S.BOHEMIA a.s. si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.
Postup, jak získat slevu:
1. Odevzdejte starý, nepoužívaný, nefunkční či rozbitý telefon:
a. Na některou z našich prodejen. (Kvalifikovaný seznam prodejen naleznete v tabulce č.1).
NEBO
b. Zašlete mobilní telefon na adresu – T.S.BOHEMIA a.s., marketingové oddělení, Sladovní 103/3, 779 00
Olomouc. Je nutné vyplnit registrační formulář na základě, kterého zpět zašleme slevový kód.
2. Vyberte si nový telefon z předem vybrané nabídky. Aktuální nabídku naleznete pod odkazy níže.
a. Na prodejně Vám uplatní slevu náš obchodník.
NEBO
b. V případě poslání mobilu na marketingové oddělení vyplníte formulář, jakmile telefon dorazí na výše
uvedenou adresu, zašleme Vám slevový kód e-mailem a Vy můžete slevu uplatnit v e-shopu.
Kvalifikované telefony a výše slevy:
Velikost slevy se neodvíjí od hodnoty starého telefonu, ale od výběru nového telefonu. Je to tedy na vás, jakou
slevu získáte.
Telefony se slevou 300 Kč – https://www.tsbohemia.cz/300-kc-srotovne-na-mobilni-telefony-_c32665.html
Telefony se slevou 500 Kč – https://www.tsbohemia.cz/500-kc-srotovne-na-mobilni-telefony-_c32666.html
Telefony se slevou 1000 Kč – https://www.tsbohemia.cz/1000-kc-srotovne-na-mobilni-telefony-_c39666.html
Pravidla akce:
1.
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Pořadatelem akce je T.S.BOHEMIA a.s., se sídlem Olomouc, Pavlovičky, Sladovní 103/3, IČ: 62304381.
Akce platí od 20. 5. do 14. 6. 2019 nebo do vyčerpání prostředků, které pořadatel na akci vyčlenil.
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit v průběhu akce produkty a měnit výši šrotovného.
Slevy 300 Kč, 500 Kč a 1000 Kč jsou včetně DPH.
Veškerá osobní data musí být z odevzdaného telefonu smazána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné
zneužití nebo únik dat.
Stav nebo stáří odevzdaného telefonu neurčují výši slevy.
Slevu lze uplatnit pouze na kvalifikované produkty.
Telefon může být odevzdán pouze na kvalifikovaných prodejnách společnosti T.S.BOHEMIA a.s. nebo musí být zaslán
na adresu T.S.BOHEMIA a.s., marketingové oddělení, Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc.
Pořadatel neposkytne slevu v případě, že byl telefon odevzdán na jiném než kvalifikovaném místě nebo zaslán na
jinou adresu než je v bodě 7.
Akci šrotovné nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi a slevovými kódy.
Pořadatel nehradí náklady spojené se zasláním starého telefonu.
Akce není určena pro dealerskou kategorii D.
Nelze požadovat vrácení odevzdaného telefonu v rámci reklamačního řízení, staré telefony jsou pravidelně
odesílány k ekologické likvidaci. V rámci tohoto řízení se nelze dožadovat finanční protiplnění ve výši uplatněného
šrotovného.
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Tabulka č.1 – Kvalifikované prodejny
Prodejna
Olomouc
Ostrava
Ostrava
Brno
Brno
Zlín
Opava
Uherské Hradiště
Znojmo
Jihlava
Hradec Králové

Adresa
Sladovní 103/3, 779 00, Olomouc
Na Rovince 981, 720 00, Ostrava-Hrabová
28. října 2020/231, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory
Veveří 2581/102, 616 00, Brno
H-Park, Heršpická 1009/11c, 639 00, Brno
Obchodní dům 13 (bývalý areál Svit), Vavrečkova 7074, 760 01, Zlín
Zámecký okruh 996/19, 746 01, Opava
Milíčova 467, 686 01, Uherské Hradiště
Husitská 3422, 669 02, Znojmo
tř. Legionářů 10, 586 01, Jihlava
Akademika Heyrovského 1171, 500 03, Hradec Králové

Více informací naleznete na https://www.tsbohemia.cz/sluzby/prodejny.htm
FAQ (často kladené dotazy):
1. Lze využít šrotovné i na jiné telefony než ty, které jsou kvalifikované do akce?
Nelze.
2. Mohu slevu kombinovat s jinými slevami?
Nelze. Jediná možnost je kombinace se slevovou kartou ISIC, ITIC, ALIVE (IYTC), EYCA.
3. Jak mohu uplatnit slevový kód na webu www.tsbohemia.cz?
Nevíte-li si rady, použijte následující postup https://www.tsbohemia.cz/akce/tsb/jak_uplatnit_kod.htm
4. Mohu získat slevu i na jiné partnerské prodejně?
Slevu získáte pouze na prodejnách výše uvedených.
5. Kolik slev lze získat za odevzdání jednoho starého telefonu?
Za jeden telefon získáte možnost slevy na jeden vybraný nový telefon.
6. Lze zlevněný telefon zakoupit na splátky?
Ano, k produktu lze zakoupit nebo vyřídit všechny doplňkové služby.
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