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PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE „SLEVA 30% NA VYBRANÝ SORTIMENT V  

PEPCO, Stříbrnická 3382/11, Ústí nad Labem 

 

§ 1. 

Obecná ustanovení 

1. Tato Pravidla (dále jen „Pravidla“) stanoví podmínky propagační akce „SLEVA 30% NA VYBRANÝ 
SORTIMENT V PEPCO, Stříbrnická 3382/11, Ústí nad Labem (dále jen „Propagační akce“). 

2. Propagační akci pořádá společnost PEPCO Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha, Hvězdova 
1716/2b, 14078 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze pod sp. zn. C 193925, se základním kapitálem ve výši 200 000 Kč, DIČ: CZ24294420 a IČO: 
24294420 (dále jen „Pořadatel“). 

3. Propagační akce probíhá na území České republiky ve vybraných prodejnách PEPCO během jejich 
provozní doby, jak je uvedeno v příloze č. 1 těchto Pravidel (dále jen „prodejny PEPCO“). 

4. Propagační akce probíhá od 28.07.2022 do 03.08.2022 nebo do vyčerpání zásob výrobků, které 
jsou součástí Propagační akce (dále jen „Doba trvání Propagační akce“). 

5. Propagační akce se týká výrobků dostupných v prodejnách PEPCO uvedených v příloze č. 2 (dále 
jen „Akční výrobky“ nebo jednotlivě jako „Akční výrobek“) s výjimkou výrobků uvedených v 
příloze č. 3 (dále jen „Vyloučené výrobky“ nebo jednotlivě jako „Vyloučený výrobek“). 

 

§ 2.  

Pravidla Propagační akce 

1. Účastníkem Propagační akce (dále jen „Účastník“) může být jakákoli osoba, která v průběhu Doby 
trvání Propagační akce nakoupí Akční výrobky v prodejnách PEPCO, a to za níže uvedených 
podmínek. 

2. Účastník, který si zakoupí Akční výrobek, obdrží slevu ve výši 30 % z ceny Akčního výrobku uvedené 
na cenovce Akčního výrobku (dále jen „Sleva“).  

3. V rámci Propagační akce může Účastník zakoupit jakýkoli počet Akčních výrobků.  

4. Pořadatel upozorňuje, že počet Akčních výrobků v rámci Propagační akce je omezený a 
dostupnost konkrétních Akčních výrobků se může v jednotlivých prodejnách PEPCO lišit. 

5. Sleva bude poskytnuta u pokladny. Sleva bude poskytnuta z cen uvedených na cenovkách Akčních 
výrobků.   

6. Akční výrobky zakoupené v rámci Propagační akce jsou vratné za podmínek uvedených v 
Pravidlech služeb pro „Záruku vrácení peněz“, která jsou k dispozici na adrese: www.pepco.cz. 
Pokud Účastník u Akčního výrobku využije službu „Záruky vrácení peněz“, bude mu vrácena částka 
odpovídající částce uvedené na daňovém dokladu nebo faktuře s DPH potvrzující koupi Akčního 
výrobku včetně uplatněné Slevy. Na Akční výrobky vyloučené ze služby „Záruky vrácení peněz“ se 
podle pravidel této služby nevztahuje nárok na vrácení peněz.  
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7. Na Akční výrobky zakoupené během Propagační akce se mohou vztahovat nároky vyplývající ze 
záruky a/nebo zákonné nároky vyplývající z vadného plnění. V případě, že Účastník uplatní své 
právo na výměnu poškozeného Akčního výrobku nebo na dodání nového Akčního výrobku a tento 
Akční výrobek nelze opravit ani nahradit stejným bezvadným výrobkem (případně podobným 
výrobkem srovnatelné ceny a kvality, pokud s tím Účastník souhlasí), bude Účastníkovi v plné výši 
vrácena částka uvedená na daňovém dokladu nebo faktuře s DPH potvrzující nákup Akčního 
výrobku, včetně uplatněné Slevy.  To platí obdobně v případech, kdy Účastník požaduje vrácení 
ceny Akčního výrobku z důvodu účinného odstoupení od smlouvy.  

8. Propagační akce nebude kombinována s jinými propagačními akcemi Pořadatele, s výjimkou 
prodejních akcí prováděných individuálně jednotlivými prodejnami PEPCO.  

 

§ 3.  

Odvolání  

1. Pokud není Propagační akce provedena v souladu s Pravidly, má Účastník právo se odvolat. 

2. Odvolání může Účastník podat do 30 dnů od své účasti na Propagační akci. 

3. Pro usnadnění procesu podávání a zpracování odvolání lze odvolání zaslat e-mailem na adresu 
zakaznik@pepco.cz. 

4. Odvolatel by měl v odvolání uvést své údaje (alespoň své jméno, příjmení a korespondenční 
adresu), aby mohl být kontaktován a informován o výsledku odvolacího řízení, a měl by rovněž 
uvést důvod odvolání, obsah žádosti a popis okolností, které odvolání odůvodňují. 

5. Pro usnadnění odvolacího řízení by měl odvolatel k odvolání přiložit fotokopii nebo sken dokladu 
o zakoupení Akčního výrobku (Akčních výrobků) v prodejně PEPCO. 

6. Odvolání posoudí Pořadatel. Účastník podávající odvolání bude informován o výsledku do 30 dnů 
od obdržení odvolání Pořadatelem. 

7. Informace o výsledku odvolání budou Účastníkovi sděleny stejnou formou, jakou bylo odvolání 
podáno, nebo v jiné podobě, na níž se Účastník a Pořadatel dohodnou. 

8. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena žádná zákonná práva Účastníka vyplývající z vadného 
plnění a/nebo záruk ani způsob jejich uplatnění. 

 

§ 4.  

Závěrečná ustanovení 

1. Pravidla propagační akce jsou k dispozici v prodejnách PEPCO a na internetových stránkách: 
www.pepco.cz.  

2. Otázky neupravené těmito Pravidly se řídí ustanoveními českého práva.  

3. Spory vzniklé z plnění povinností souvisejících s touto Propagační akcí budou rozhodovány 
příslušným soudem. Účastník má rovněž právo na mimosoudní řešení takového sporu, jak je 
popsáno na internetových stránkách www.pepco.cz.  
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Přílohy: 

- Příloha č. 1 Prodejny účastnící se Propagační akce  

- Příloha č. 2 Kategorie výrobků zahrnutých do Propagační akce 

- Příloha č. 3 Kategorie výrobků vyloučených z Propagační akce   
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Příloha č. 1 Prodejny účastnící se Propagační akce 

PEPCO, Stříbrnická 3382/11, Ústí nad Labem 

Příloha č. 2 Kategorie výrobků zahrnutých do Propagační akce 

1) Kojenecké a dětské oblečení a oděvy pro dospělé 
2) Spodní prádlo pro kojence, děti a dospělé 
3) Obuv pro děti a dospělé 
4) Vybavení domácnosti  
5) Bytový textil 
6) Bytové doplňky 
7) Domácí potřeby 
8) Hračky 
9) Sezónní produkty 
10) Kancelářské vybavení 
11) Elektronika 
12) Doplňky pro domácí mazlíčky 

 

Příloha č. 3 Kategorie výrobků vyloučených z Propagační akce   

1) Předplacené telefonní karty 
2) Elektronické dárkové karty 
3) Kosmetické a hygienické výrobky 
4) Domácí chemické a čisticí prostředky 
5) Potravinářské výrobky, voda, nápoje 

 
∆ 


