
Pravidla věrnostní akce v prodejnách společníků
COOP MORAVA, s. r. o.

1. Pořadatel a organizátor akce1.1. Pořadatelem věrnostní akce je společnost COOP MORAVA, s.r.o. se sídlem v Brně,Sukova 553/2, PSČ 602 00, IČ 48911011, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajskýmsoudem v Brně, oddíl C, vložka 11544.
1.2. Pořadatel věrnostní akce prodává zboží do prodejen svých společníků - družstev, kteříjsou dále uváděni pro účel této akce vybrané prodejny COOP*a jejich seznam je uveden dálev těchto pravidlech v bodě 8.
2. Termín konání věrnostní akce a místo konání akce2.1. Věrnostní akce proběhne ve vybraných prodejnách COOP* v termínu od 31.8. do24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob
3. Účastníci věrnostní akce3.1. Věrnostní akce se může zúčastnit každý. Účast v této věrnostní akci není omezenavěkem.
4. Všeobecná pravidla a průběh věrnostní akce:
4.1. Za každých 200 Kč nákupu obdrží zákazník ve vybraných prodejnách COOP* u pokladny1 bod. Body navíc může zákazník získat nákupem partnerských produktů, které jsou taktov místě konání akce označeny.
4.2. Body za nákupy se vydávají od 31. 8. 2022 do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.
4.3. Do hodnoty nákupu se nezahrnuje nákup vratných obalů, obuvi, cigaret a tabákovýchvýrobků, dárkových poukazů, dobíjecích kupónů operátorů nebo dobití telefonů u pokladnyani jiné služby poskytované prodejnou (např. nákup sázek, losů, platba složenek a dobírek),nákup stavebnin a výměna PB lahví.
4.4. Za nasbíraných 20 bodů má zákazník možnost koupit si ručník pro hosty 30x50 cm /550g/m2 sada 2 ks barvy: tyrkysová, ostružinová, oblázková za 49,90 Kč.neboZa nasbíraných 20 bodů má zákazník možnost koupit si ručník na ruce 50x100 cm / 550g/m2 sada 2 ks barvy: tyrkysová, ostružinová, oblázková za 149,90 Kč.neboZa nasbíraných 20 bodů má zákazník možnost koupit si koupelnovou osušku 67x140cm / 550 g/m2 barvy: tyrkysová, ostružinová, oblázková za 159,90 Kč.neboZa nasbíraných 20 bodů má zákazník možnost koupit si koupelnovou předložku 50x70cm/ 900 g/m2 barvy: tyrkysová, ostružinová, oblázková za 69,90 Kč.



neboMá zákazník možnost koupit si bez bodu župan velikost: S/M nebo L/XL 300 g/m2 barvašedá za 799,90 Kč.
Ke každému produktu VOSSEN navíc získá zákazník cestovní voucher v hodnotě 100 €, kterýmůže uplatnit jako budoucí slevový poukaz ve vybraných hotelech společnosti Connex(www.connexservice.com/vossen).
4.5. Vybraný produkt si zákazník vyzvedne u pokladny v kterémkoliv místě konání akce popředložení hrací karty s příslušným počtem bodů. V případě, že je v místě konání akceumístěn stojan s produkty přímo na prodejně, může si zákazník produkt vzít sám a následněpředložit na pokladně společně s hrací kartou.
4.6. Nasbírané body může zákazník uplatnit a vybraný produkt si vyzvednout od 31.8. 2022do 6. 1. 2023.
4.7. Reklamace : Při reklamaci vad (rozešité švy, skvrny, roztřepení apod.) musí zákazníkvrátitcelé balení jím vybraného produktu. Vyřízení reklamace proběhne výměnou balení za baleníproduktu.
5. Uveřejnění pravidel věrnostní akce:
5.1. Tato pravidla věrnostní akce jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele věrnostní akce, vevybraných prodejnách COOP* u vedoucího prodejny a na webových stránkách pořadatelevěrnostní akce www.coopmorava.cz
6. Další podmínky, práva a povinnosti:6.1. Účastníci věrnostní akce jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokynypořadatele věrnostní akce. Účastí v akci každý účastník souhlasí s jejími podmínkami austanoveními těchto pravidel.
6.2. Účastníci věrnostní akce nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékolivjiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům věrnostní akce nijak jinak zavázán a ti nemajínárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
6.3. Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnitnebo zrušit akci bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již předané odměny. Ostatnívztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platnými zákony Českérepubliky.
6.4. Pořadatel věrnostní akce je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníkyakce. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené s akcí posuzuje a s konečnouplatností řeší pořadatel věrnostní akce.
6.5. Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo z akce vyřadit účastníka, který se budev rámci akce vyjadřovat vulgárně, v rozporu s dobrými mravy nebo bude bezdůvodně

http://www.connexservice.com/vossen


napadat dobré obchodní jméno pořadatele věrnostní akce nebo jeho dále uvedenýchspolečníků.
7. Platnost pravidel věrnostní akce7.1. Tato pravidla věrnostní akce nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 8. 2022.
8. Společníci pořadatele věrnostní akce, v jejichž prodejnách COOP* bude akceprobíhat:
COOP Beskydy, spotřební družstvoČeský Těšín, Tovární 283/13, PSČ: 737 01Tel: 558 731 540
JEDNOTA, spotřební družstvo v BoskovicíchBoskovice, nám. 9. května 2136/10, PSČ: 680 01Tel: 516 495 111
Jednota, spotřební družstvo v HodoníněHodonín, Národní tř. 384/13, PSČ: 695 01Tel: 518 389 211
Jednota, spotřební družstvo v MikulověMikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ: 692 01Tel: 519 500 920
JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský KrumlovMoravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 28, PSČ: 672 12Tel: 515 300 311
Jednota spotřební družstvo v Uherském OstrohuUherský Ostroh, Veselská 733, PSČ: 687 24Tel: 572 430 911
COOP družstvo Velké MeziříčíVelké Meziříčí, Družstevní 1173/2, PSČ: 594 01Tel:566 503 811
JEDNOTA, spotřební družstvo ve VsetíněVsetín, Smetanova 1110, PSČ: 755 01Tel: 571 419 230-4
JEDNOTA, spotřební družstvo ZábřehZábřeh, Masarykovo nám. 45/5, PSČ 789 01Tel: 583 498 700, Fax 583 415 583
Jednota, spotřební družstvo ve ZlíněZlín, Kvítková 4323, PSČ: 761 50Tel: 577 657 111(do soutěže NEJSOU zapojeny prodejny TERNO Zlín)
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