Slevový poukaz na 500 Kč na nákup produktů značky XIAOMI
Princip akce:
Při koupi mobilního telefonu značky XIAOMI, který je označen ikonou na webu, dostanete e-mailem elektronickou slevovou
poukázku na nákup předem vybraných produktů značky XIAOMI v e-shopu TSBOHEMIA.cz nebo ALFA.cz. Aktuální seznam
produktů naleznete na https://www.tsbohemia.cz/xiaomi-eco-produkty-v-akci_c42235.html
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Po zakoupení mobilního telefonu XIAOMI, obdrží zákazník elektronickou poukázku na 500 Kč, kterou lze uplatnit na
nákup předem vybraných produktů značky XIAOMI jejichž seznam naleznete zde: https://www.tsbohemia.cz/xiaomi-ecoprodukty-v-akci_c42235.html
Elektronickou poukázku obdržíte do 20 dnů od zaplacení zakoupeného zboží, ale pouze v případě, že je zboží zaplaceno
v řádném termínu splatnosti. (Proč nedostane zákazník poukázku hned? Je to z důvodu možnosti vrátit zboží objednané
na dálku ve lhůtě 14 dnů (dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku).
Poukázka bude zákazníkovi zaslána na emailovou adresu, kterou zadal při nákupu produktu (zákazník si ji může kdykoliv
změnit, pro případ, že bych chtěl poslat poukázku poslat např. na soukromý email a ne na firemní).
Zboží musí být zakoupeno v cenové kategorii PL, K3. Rozhodující datum pro nárok na poukázku je vždy datum vytvoření
objednávky.
Hodnota poukázky je 500 Kč vč. DPH.
Na poukázky není možné vracet peníze.
Platnost poukázky je 45 dní ode dne vystavení.
Poukázky uplatní zákazník osobně na prodejně, na internetu nebo telefonicky.
Akce je platná pro telefony XIAOMI zakoupené od 18.6.2019 do 30.11.2019 nebo do vyčerpání prostředků, které
pořadatel na akci vyčlenil. Pořadatel T.S.BOHEMIA a.s. si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.
Slevový poukaz lze uplatnit na www.TSBOHEMIA.cz a v kvalifikovaných prodejnách T.S.BOHEMIA a.s. jejichž seznam
naleznete níže.
Poukázku lze použít jen jednou. Již uplatněná poukázka propadá bez náhrady, například při vrácení zboží nelze poukázku
použít na další objednávku.
Není možné kombinovat s jinými akcemi.
Akce platí pouze na produkty označené ikonou akce (e-shop) nebo jsou označeny štítkem (prodejna).

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
Jak uplatnit slevový kód naleznete https://www.tsbohemia.cz/akce/tsb/jak_uplatnit_kod.htm

T.S.BOHEMIA a.s., Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 157 488; IČ: 62304381, DIČ: CZ62304381
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2941
Brno, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Uherské Hradiště, Zlín, Znojmo

