Změna pravidel akce:

Kup si vybraný model Blackberry s prémií ve výši až 3000 Kč!
Změna pravidel s účinností od 1.4.2018 v těchto bodech:
Nový název akce:

Kup si vybraný model Blackberry s prémií ve výši až 4000 Kč!
2) a)

akce probíhá v termínu 12.2.-30.4.2018 Poslední platnou registraci lze provést do 6. 5. 2018 včetně, aby
byla uznána za platnou. Akce platí pouze pro přístroje zakoupené v období od 12.2. do 30. 4. 2018.

b) Předmětem akce je získání prémie za nákup přístroje BlackBerry MOTION nebo BlackBerry KEYone
v barvě silver, pocházející z distribuční sítě provozovatele a zakoupeného jen v prodejnách uvedených
v článku 2)d). těchto pravidel. Výše prémie za nákup těchto dvou přístrojů je 3000 Kč. Dále získáte
prémii ve výši 4000 Kč za nákup přístroje Blackberry DTEK50 v termínu 1.4.-30.4.2018, pocházející
z distribuční sítě provozovatele a zakoupeného jen v prodejnách uvedených v článku 2)d). těchto
pravidel.
c)

Zakoupením přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový přístroj z distribuční
sítě provozovatele dle článku 2)d) těchto pravidel. Nákup se musí uskutečnit v období od 12. 2. do 30. 4.
2018., v případě produktu Blackberry DTEK50 v termínu od 1.4. do 30.4.2018 .

f)

Stanovuje se limit na počet celkem vyplacených prémií, a to na 500ks prémií za celé období tedy od
12. 2. do 6. 5. 2018. Více prémií nebude vyplaceno a akce bude po dosažení tohoto počtu předčasně
ukončena. Pokud tento stav nastane, bude tato informace sdělena na webu www.blackberrymobile.cz

3) a)

Registraci musí účastník provést na webových stránkách www.blackberrymobile.cz nejpozději do
6.5.2018. Registrací Přístroje získává účastník možnost získání prémie – obdržením částky v hodnotě
3000 nebo 4000 Kč dle typu přístroje.
Prémie 3000 nebo 4000 Kč bude bezúplatně zaslána na bankovní účet účastníka uvedený při registraci.
Prémii je pořadatel povinen v oprávněných případech zaslat účastníkovi do 30 pracovních dnů od
dokončené úspěšné registrace. V případě nákupu přístroje účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu §
1829 Občanského zákoníku, bude prémie vyplacena pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo
od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Prémie nebude vyplacena ani
v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních
podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

g)

4) j)

Pro potenciální zájemce i účastníky Akce zřizuje Pořadatel informační e-mailovou službu na e-mailové
adrese blackberry@kvapil.cz . Pracovní doba služby je v pracovní dny od 10:00 do 16:00. Na dotazy
a žádosti odpovídají pracovníci služby do 5 pracovních dnů. Služba je dostupná po dobu trvání Akce
a dobu výplat prémií od 12. 2. do 6. 5. 2018.

Zbylé body původních pravidel akce zůstávají beze změn.

V Olomouci, 1. 4. 2018
Zveřejněno 1.4.2018 , Přerovská 54a, Olomouc

Josef KVAPIL a.s.

