Akce
„Kup bez rizika”
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Organizátorem bonusového prodeje je HARFASPORT s. r. o. (dále jen „organizátor”).
Partnerem bonusového prodeje je Amer Sports Czech Republic s. r. o. se sídlem v Praze, ul. V
Chotejně 700/7, 102 00, Praha 10 - Hostivař, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka C 21384, IČ: 496 17 109 ( dále jen „partner”)
V rámci bonusového prodeje v kamenných prodejnách a on-line obchodech organizátora bude
kupujícím sportovního vybavení (lyže, lyžařské boty SALOMON a ATOMIC) umožněno vrátit
zakoupené a nepoužité vybavení, za podmínek uvedených níže.
2. HLAVNÍ PRAVIDLA AKCE
Bonusové prodeje jsou organizovány od 2. 12. 2020 do 24. 12. 2020.
Bonusové prodeje platí v kamených prodejnách a v internetovém obchodě organizátora.
Bonusové prodeje platí pro Lyžařské vybavení, tj. lyže, boty pro dospělé značky SALOMON nebo
ATOMIC z kolekce 2020/2021 (dále „Lyžařské vybavení”) . Lyžařské vybavení zakoupené ve výše
uvedeném období budou moci plnoleté osoby vrátit do 28. února 2021, respektive do dřívějšího
odvolání bonusového prodeje, pokud Lyžařské vybavení nebylo používáno a nebude vykazovat žádné
známky použití.
Podmínkou vrácení Lyžařského vybavení je kromě výše uvedených podmínek předložení originálního
dokladu o nákupu.
Lyžařské vybavení musí být vráceno v originálním balení a musí mít všechna tovární označení, přílohy
a štítky.
Vrácení je možné provést během otevírací doby prodejen fyzickým doručením Lyžařského vybavení
na vlastní náklady a riziko, v prodejnách,kde bylo zboží zakoupeno a za podmínek stanovených v
těchto pravidlech. V případě, že Lyžařské vybavení bude zakoupeno v on–line obchodě organizátora,
řídí se vrácení Lyžařského vybavení pravidly daného on-line obchodu, týkajících se vrácení zboží.
Vrácení zboží lze provést do konce února 2021 s tím, že vzhledem k tomu, že 28. února 2021 připadne
na neděli, bude lhůta pro vrácení prodloužena do 1. března 2021 včetně. V případě, že Lyžařské
vybavení bude zakoupeno v on–line obchodě organizátora, řídí se lhůta pro vrácení Lyžařského
vybavení pravidly daného on-line obchodu.
Oprávněné vrácení Lyžařského vybavení se považuje za odstoupení od dané kupní smlouvy a závazek
se ruší od samého počátku. Právo na odstoupení podle ustanovení občanského zákoníku o
spotřebitelských smlouvách tímto není dotčeno.
Vrácení Lyžařského vybavení bude zdokumentováno podpisem zákazníka a zaměstnance obchodu,
který akceptuje vrácení dokladu, s tím, že kupní cena bude uhrazena, jak je uvedeno níže v bodě 10
techto podmínek.
Kupní cena za vrácené Lyžařské vybavení se vrací v závislosti na způsobu platby při zakoupení daného
zboží. Pokud byla kupní cena hrazena zákazníkem v hotovosti, bude mu vrácena hotovost. Pokud
byla platba provedena platební kartou, včetně odvozenými způsoby akceptovanými platebními
terminály (mobilní telefon atd.), nebo dárkovou kartou organizátora, bude zákazníkovi vrácena kupní
cena na jeho bankovní účet. Kupní cena za vrácené Lyžařské vybavení uhrazené poukázkami
SODEXO, Edenred a poukázkami, nebo jinými doklady podobného charakteru, které nebyly vydány

organizátorem nebo partnerem, bude vrácena formou dárkového poukazu na nákup zboží v daném
obchodě organizátora ve výši odpovídající hodnotě daného poukazu.
11. Pokud se na vrácené Lyžařské vybavení vztahovala jakákoliv sleva, tato sleva se neuplantí v případě,
že zákazník bude požadovat výměnu zakoupeného Lyžařského vybavení .
12. Zaměstnanci obchodu mají právo ověřit, že zákazník splňuje podmínky popsané v těchto pravidlech.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Podmínky jsou zákazníkům k dispozici k nahlédnutí v obchodě organizátora a na webových stránkách
organizátora www.harfasport.cz.
2. Dotazy týkající se vysvětlení pravidel bonusového prodeje lze zasílat také e-mailem na adresu
organizátora info@harfasport.cz.

