Velká sběratelská akce COOP DOPRAVA VE MĚSTĚ
Statut a pravidla akce:
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské akce ve vztahu ke spotřebitelům.
1. COOP Centrum družstvo, Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1, IČ 6019 4910, Zápis v OR: MS v Praze, odd. Dr, vložka 1185, IČO:
60194910 (dále také "provozovatel"), pořádá v období od 01. 04. 2016 do vyčerpání zásob magnetek na prodejnách,
nejpozději však do 31. května 2016 spotřebitelskou akci pod názvem „Velká sběratelská akce COOP DOPRAVA VE
MĚSTĚ“ (dále jen "akce"). Akce se koná ve vybraných a plakátem označených prodejnách provozovatele.
2. Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní
podmínky účasti (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“). Svou účastí v akci účastník souhlasí s podmínkami a zavazuje se je
dodržovat. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci zúčastněných družstev. Do akce se nezapočítávají nákupy pro podnikatelské
účely, akce je určena pro konečné spotřebitele.
3. Podmínky soutěže
Každý zákazník provozovatele, který nakoupí ve vybraných a plakátem označených prodejnách COOP, obdrží u pokladny za
každých utracených 299 Kč sáček se 4 magnetkami s dopravním motivem (za 598 Kč nákupu obdrží 2 sáčky atd). Celkem bude
vyrobeno 2 150 000 sáčků. Celá sbírka obsahuje kolekci 28 ks magnetek s motivem dopravních značek, 14 ks magnetek
s postavičkami a 28 magnetek s motivem dopravních prostředků. V prodejnách je též k dispozici originální magnetická knížka
za cenu 69,90 Kč. Zákazník po uskutečnění a zaplacení nákupu zkontroluje, zda souhlasí počet vydaných sáčků s magnetkami,
a případné nesrovnalosti vyřeší neprodleně s příslušným zaměstnancem provozovatele. Na případné pozdější reklamace
nebude brán zřetel. Akce probíhá od 1. 4. 2016 do rozebrání magnetek na prodejnách, nejpozději však do 31. května 2016.
4. Nákup žolíkových výrobků = sáček magnetek navíc
Za nákup jednoho druhu označeného akčního výrobku v počtu a prodejnách dle jednotlivých regionů a řetězců získá zákazník
jeden sáček magnetek navíc. Žolíkové akční výrobky jsou v letácích a na cenovkách označeny logem AKCE DOPRAVA.
Přehled všech žolíkových výrobků a jejich počet v nákupu je uveřejněn v tištěných letácích COOP. Žolíkové výrobky se liší dle
jednotlivých regionů a řetězců.

5. Provozovatel spotřebitelské akce si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady.
Finanční náhrada a právní vymáhání účasti v akci není možné. Úplná pravidla lze nalézt na internetové adrese
www.coopclub.cz. Informace je možno získat e-mailem: soutez@coopclub.cz.

