Podmínky slevové akce
„BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY – CYBER TUESDAY”
I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky Akce s názvem: „BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY – CYBER TUESDAY
(dále jako„Sleva”) stanoví pravidla, podmínky, rozsah a reklamační postup akce, podmínky
používání a pravomoci Účastníků akce a také povinnosti Pořadatele. („Podmínky Akce”).
2. Pořadatelem slevové akce je eobuwie.pl S.A. se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9,
66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném
Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení Národního soudního registru, podle
KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, BDO: 000031285, REGON (IČ): 970569861,
základní kapitál: 2000 .000,00 PLN uhrazený v plné výši (označovaný dále jako "Pořadatel”)..
1. Slevovou akci provádí Pořadatel:
1) v Internetovém obchodě Pořadatele dostupným na adrese www.eobuv.cz
(„Internetový obchod”)
2) v Mobilní Aplikaci eobuv dostupné pro mobilní zařízení („Aplikace ”)
3) v kamenném obchodě Pořadatele, kterého adresu najdete na adrese:
https://www.eobuv.cz/praha („Kamenné prodejny”).
3. Akce se mohou zúčastnit zákazníci, kteří po splnění podmínek slevy se stávají Účastníky akce
(dále jen “Účastník akce”).
II.

Předmět akce a podmínky využití Slevy

1. Předmětem akce je možnost, aby Účastník akce využil výhody akce za podmínek uvedených v
Podmínkách slevové akce po dobu trvání akce, včetně poskytnutí slevy během akce
Účastníkovi akce, snížení ceny produktu nebo produktů do -70% sleva je počítána od jeho
původní (katalogové, nezlevněné ceny) (dále jen “Sleva”) označeného jako Účastnící se akce
platí v následujících dnech a hodinách:
1) https://www.eobuv.cz/blackfriday_lp - v Délce Trvání Akce ode dne 21.11.2021 do dne
28.11.2021,
2) https://www.eobuv.cz/cybermonday_lp - v Délce Trvání Akce dne 29.11.2021,
3) https://www.eobuv.cz/cybermonday_lp - v Délce Trvání Akce dne 30.11.2021.
(dále také: „Produkty”).
2. Výše slevy závisí na výběru produktu účastníkem a sleva je vždy uvedena u produktu. Produkty
účastnící slevy jsou označené štítkem:
a) „Black"- v Délce Trvání Akce ode dne 21.11.2021 do dne 28.11.2021;
b) „Cyber” - v Délce Trvání Akce dne 29.11.2021;
c) „Cyber” – v Délce Trvání Akce dne 30.11.2021.
3. Předmětem akce je také možnost Účastníka Akce využít slevu za podmínek Slevové akce v
délce trvání akce (v období od 21.11.2021 do 30.11.2021) snižující cenu vybraných Produktů
účastnících se Akce, označených štítkem „HOT DEAL“ až do výše 60 %, cena je počítána z
jejich původní (katalogové, nezlevněné) ceny. Produkty označené štítkem „HOT DEAL” se mění
každého dne slevové akce. V rámci Akce bude cena za každý Produkt nebo Produkty označené
štítkem „HOT DEAL“ zakoupené Účastníkem v Internetovém obchodě, Aplikaci nebo produkty,
které Účastník akce zakoupí v kamenných obchodech sníženo o uvedenou částku za Produkt,
na který se vztahuje Sleva o 40%, 50% nebo 60% počítáno z jejich původní (katalogové,
nezlevněné ceny Produktu). V případě nákupu produktů označených štítkem HOT DEALS,
vložte produkty do košíku a zadejte slevový kód: HOT, který Vás opravňuje pro uplatnění slevy
a klikněte na tlačítko „Uplatnit”. Slevový kód: HOT je použitelný pouze při vložení do košíku
(nákup v kamenném obchodě) produktů označených jako účastnící se akce a označených
štítkem „HOT DEAL”.
4. Akce platí v následujících dnech 21.11.2021 od hodiny 12:00 do dne 30.11.2021 do hodiny
23:59 (dále jako: „Délka trvání akce”). Co se týče kamenných obchodů, délka trvání akce se

počítá s přihlédnutím k otevírací době kamenných obchodů. Vzhledem k vžitým názvům dnů ve
výše uvedeném období bude Akce sdělena Pořadatelem:
a) Black Friday – ode dne 21.11.2021 do dne 28.11.2021;
b) Cyber Monday – dne 29.11.2021;
c) Cyber Tuesday – dne 30.11.2021.
5. V rámci Slevové akce, je cena za nakoupené Produkty (s přihlédnutím k aktuální ceně v
Internetovém obchodě, Aplikaci nebo Kamenném obchodě) na které Účastník slevové akce
zadává Objednávku nebo nakupuje v Kamenném obchodě, snížena o Slevu, tzn.:
a) do -70% (výše slevy závisí na vybraném produktu a je uvedena u Produktu) počítáno z
běžné ceny produktu v Internetovém obchodě, Aplikaci nebo v Kamenném obchodě
(katalogové, nezlevněné) Produktů označených jako účastníci se Akce
b) do -70% (výše slevy závisí na vybraném produktu a je uvedena u Produktu) počítáno z
běžné ceny produktu v Internetovém obchodě, Aplikaci nebo v Kamenném obchodě
(zlevněné) ceny Produktů označených jako účastníci se Akce;
c) V případě, že do Košíku bude přidán zároveň Produkt, nebo Produkty, které nejsou
označeny jako účastníci se Slevové akce, Sleva bude napočítaná pouze na Produkt nebo
Produkty označené jako účastnící se Slevové akce. Předchozí věta se přiměřeně vztahuje
na Produkty zakoupené v Kamenném obchodě.
6. K účasti v akci je třeba v čase trvání akce provést následující kroky:
a) přečíst a souhlasit s Podmínkami slevové Akce;
b) v případě nákupu v Internetovém obchodě – vejít na webovou stránku
https://www.eobuv.cz/blackfriday_lp (v Délce Trvání Akce ode dne 21.11.2021 do dne
28.11.2021) nebo https://www.eobuv.cz/cybermonday_lp (v Délce Trvání Akce dne
29.11.2021) nebo https://www.eobuv.cz/cybermonday_lp (v Délce Trvání Akce dne
30.11.2021) a vybrat z něj Produkty nebo přejít na webovou stránku https://www.eobuv.cz
a vybrat Produkty označené jako účastnící se Slevové akce. Cena produktu včetně slevy
se zobrazí v Košíku. V případě nákupu produktů označených štítkem HOT DEAL, vložte
produkty do košíku a zadejte slevový kód: HOT, který Vás opravňuje pro uplatnění slevy a
klikněte na tlačítko „Uplatnit”;
c) v případě nákupu v Aplikaci – spustit Aplikaci a vybrat Produkty označené jako účastníci se
Akce. V případě nákupu produktů označených štítkem HOT DEAL, vložte produkty do
košíku a zadejte slevový kód: HOT, který Vás opravňuje pro uplatnění slevy a klikněte na
tlačítko „Uplatnit”;
d) v případě nákupu v kamenné prodejně se sleva započítá automaticky u pokladny,
7. Poskytnutí slevového kódu HOT Účastníkem akce po zadání Objednávky v Internetovém
obchodě nebo Aplikaci neopravňuje držitele využít Akci. Chybějící slevový kód znamená, že se
kupující vzdal práva využít akci v souvislosti s danou transakcí. V takové situaci, jakmile je
platba provedena, v konečném důsledku ztrácí nárok na využití akce související s transakcí.
8. Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojen s dalšími náklady
kromě úhrady zakoupených produktů a ceny dopravy zvolené zákazníkem).
9. Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání.
10. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo
s cenami produktů, které jsou platné v Internetovém obchodě, pokud podmínky akce, slevy,
reklamní kampaně, speciální nabídky nebo ceny produktů nestanoví jinak.
11. Sleva neplatí (nesnižuje) eventuální poštovné a balné na zakoupené produkty v akci v
Internetovém Obchodě, účastník akce je povinen je uhradit v plné výši.
12. Akce nezahrnuje:
a. Značkové produkty vyloučené z akce, jejichž seznam je k dispozici na straně
eobuv.cz/znacky_vynaty_z_akce
13. Předmět akce nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva
je nepřenosná.
14. Účastník akce má při objednání produktů, na které se vztahuje akce v internetovém obchodě,
aplikaci nebo při nákupu v kamenném obchodě právo, nikoli povinnost, využít akci.
15. Akce se může zúčastnit každý Účastník Akce mnohokrát, pokud jsou splněny podmínky
stanovené v podmínkách akce.
16. V případě současného nákupu více Produktů v rámci jedné Objednávky se Sleva vypočítává
samostatně z ceny každého Produktu, na který se Akce vztahuje.
17. V případě Produktů označených štítkem „HOT DEALS” akce probíhá do vyprodání všech
Produktů, na které se akce vztahuje, nebo do konce jejího trvání, podle toho, co nastane dříve.

18. Během Akce se může změnit seznam Produktů účastnících se Akce.

III.

Reklamace

1. Případné reklamace týkající se slevové akce může Účastník akce nahlásit zejména
prostřednictvím e-mailu: info@eobuv.cz nebo písemně na adresu pořadatele: eobuwie.pl S.A.
ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko (označované dále jako "Reklamace”).
2. Kvůli rychlému vyřízení Vaší reklamace laskavě prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka
akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, nebo telefonního čísla) a popis důvodů
reklamace.
3. Vyjádření k reklamaci vyřizuje Pořadatel slevové akce neprodleně, nejpozději do 14 dnů od
jejího podání.
4. Reklamace vyřizuje Pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Podmínky Slevové akce jsou zveřejněny na následujících adresách:
a. https://www.eobuv.cz/blackfriday_lp - v Délce Travání Akce ode dne 21.11.2021 do
dne 28.11.2021,
b. https://www.eobuv.cz/cybermonday_lp - v Délce Travání Akce dne 29.11.2021
c. https://www.eobuv.cz/cybermonday_lp - v Délce Travání Akce dne 30.11.2021.
Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají
totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese:
https://www.eobuv.cz/podminky.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu,
chápaného jako (uzavřený katalog):
a) změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové
akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Účastníků Slevových
akcí;
b) změna způsobu provádění Slevy z technických nebo technologických důvodů;
c) změna způsobu poskytování služeb způsobená výhradně technickými nebo
technologickými důvody;
d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení Podmínek,
tak, že Pořadatel zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby,
na které se Podmínky vztahují.
3. V případě změny podmínek slevové akce, Pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek
akce jejich zveřejněním v na webové stránce:
a. https://www.eobuv.cz/blackfriday_lp - v Délce Travání Akce ode dne 21.11.2021 do dne
28.11.2021,
b. https://www.eobuv.cz/cybermonday_lp - v Délce Travání Akce dne 29.11.2021
c. https://www.eobuv.cz/cybermonday_lp - v Délce Travání Akce dne 30.11.2021.
4. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na
výše uvedené adrese.
Zielona Góra, Polsko, 17.11.2021.

Podmínky slevové akce
„Dodatečná sleva -15% na produkty účastnící se akce BLACK FRIDAY –
CYBER MONDAY – CYBER TUESDAY”

I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky Akce s názvem: „Dodatečná sleva -15% na produkty účastnící se akce
BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY – CYBER TUESDAY” („Sleva”) stanoví pravidla,
podmínky, rozsah a reklamační postup akce, podmínky používání a pravomoci Účastníků akce
a také povinnosti Pořadatele. („Podmínky Akce”).
2. Pořadatelem slevové akce je eobuwie.pl S.A. se sídlem v Polsku, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9,
66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném
Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení Národního soudního registru, podle
KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, BDO: 000031285, REGON (IČ): 970569861,
základní kapitál: 2000 .000,00 PLN uhrazený v plné výši (označovaný dále jako „Pořadatel”).
3. Slevovou akci provádí Pořadatel:
1) v internetovým obchodě Pořadatele dostupného na adrese www.eobuv.cz
(„Internetový obchod”), a
2) v Mobilní Aplikaci eobuv.cz dostupné pro mobilní zařízení („Aplikace”), a
3) v kamenném obchodě Pořadatele, jejichž seznam je k dostupný na webové stránce
https://www.eobuv.cz/praha („Kamenný obchod”)
4. Akce se mohou zúčastnit zákazníci, kteří po splnění podmínek slevy se stávají Účastníky akce
(dále jen „Účastník akce”).
II.

Předmět akce a podmínky využití Slevy

1. Předmětem akce je možnost, aby Účastník akce využil výhody akce za podmínek uvedených
v Podmínkách slevové akce po dobu trvání akce, včetně poskytnutí slevy během akce
Účastníkovi akce, slevy -15% snížení ceny produktu nebo produktů („Sleva”) ) označených
jako účastníci se Akce „BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY – CYBER TUESDAY”.
uvedených na podstránce https://www.eobuv.cz/blackfriday_lp - během trvání Akce od 26. 11.
2021 od 18:00 hod. do 28. 11. 2021 do 23:59 hod. (dale jen: „Produkty”).
2. Sleva se spojuje se Slevou „BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY – CYBER TUESDAY”.
3. Akce platí od 26. 11. 2021 od 18:00 do 28. 11. 2021 do 23:59 hod. (Délka trvání akce”).
4. V rámci Slevové akce, je cena za nakoupené Produkty Účastníkem akce Produkt nebo Produkty
v Internetovém obchodě, Aplikaci nebo Produkty, které Účastník akce nakupuje v Kamenných
prodejnách (s přihlédnutím k aktuální ceně v Internetovém obchodě, Aplikaci nebo Kamenném
obchodě), bude snížená o částka, na kterou se vztahuje Slevová akce, tzn.:
a) -15% vypočtené z ceny po slevě každého z Produktů v kategorii uvedené v bodě II.1, tedy
produktů účastnících se Akce „BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY – CYBER
TUESDAY”.
b) V případě, že do Košíku bude přidán zároveň Produkt, nebo Produkty, které nejsou
označeny jako účastníci se Slevové akce, Sleva bude napočítaná pouze na Produkt nebo
Produkty označené jako účastnící se Slevové akce. Předchozí věta se přiměřeně vztahuje
na Produkty zakoupené v Kamenném obchodě.
5. K účasti v akci je třeba v čase trvání akce provést následující kroky:
a) přečíst a souhlasit s Podmínkami slevové Akce;
b) v případě nákupu v Internetovém obchodě – vejít na webovou stránku
https://www.eobuv.cz/blackfriday_lp (během trvaní Akce od 26. 11. 2021 do 28. 11. 2021)
a vybrat z něj Produkty nebo přejít na webovou stránku https://www.eobuv.cz a vybrat
Produkty označené jako účastnící se Slevové akce a zadat slevový kód: BLACK opravňující
k využití slevy a stisknout tlačítko "Použít” .
c) v případě nákupu v Aplikaci – spustit Aplikaci a vybrat Produkty označené jako účastníci se
Akce a zadat slevový kód: BLACK opravňující k využití slevy a stisknout tlačítko "Použít”;
d) v případě nákupu v Kamenné prodejně produktů označených jako účastníci se slevové
akce, sleva se napočítá automaticky u pokladny,
6. Při uvedení slevového kódu BLACK až po dokončení objednávky v Internetovém obchodě nebo

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

III.

Aplikaci nebude sleva odečtena. Pokud výše uvedený slevový kód nebude uplatněný, znamená
to, že kupující se zřekl práva k využití slevy na danou transakci. V této situaci, v okamžiku
uhrazení objednávky ztrácí právo na využití slevy v rámci dané objednávky.
Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojen s dalšími náklady
kromě úhrady zakoupených produktů a ceny dopravy zvolené zákazníkem).
Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání.
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo
s cenami produktů, které jsou platné v Internetovém obchodě, pokud podmínky akce, slevy,
reklamní kampaně, speciální nabídky nebo ceny produktů nestanoví jinak.
Sleva neplatí (nesnižuje) eventuální poštovné a balné na zakoupené produkty v akci v
Internetovém Obchodě, účastník akce je povinen je uhradit v plné výši.
Akce se nevztahuje na:
a. Produkty značek vyloučených z Akce, jejichž seznam je dostupný na webové stránce:
https://www.eobuv.cz/vyloucene_znacky_s_akce
Předmět akce nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva
je nepřenosná.
Účastník Slevové akce zadáním Objednávky na Produkty, na které se Slevová akce vztahuje v
Internetovém obchodě nebo v Aplikaci nebo v Kamenném obchodě, má právo, a nikoli
povinnost, jej využít Slevu.
Během Trvání Slevové akce se může každý Účastník Akce zúčastnit v Slevové Akci vícekrát
za předpokladu, že jsou pokaždé splněny podmínky stanovené v Podmínkách Slevové akce.
V případě současného objednání více Produktů v Internetovém obchodě nebo Aplikaci v rámci
jedné Objednávky nebo nákup několika Produktů v Kamenných prodejnách, se Sleva
vypočítává samostatně z ceny každého Produktu, na který se Akce vztahuje
Během Akce se může změnit seznam Produktů účastnících se Akce.

Reklamace

1. Případné reklamace týkající se slevové akce může Účastník akce nahlásit zejména
prostřednictvím e-mailu: info@eobuv.cz nebo písemně na adresu pořadatele: eobuwie.pl S.A.
ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko (označované dále jako "Reklamace”).
2. Kvůli rychlému vyřízení Vaší reklamace laskavě prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka
akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, nebo telefonního čísla) a popis důvodů
reklamace.
3. Vyjádření k reklamaci vyřizuje Pořadatel slevové akce neprodleně, nejpozději do 14 dnů od
jejího podání.
4. Reklamace vyřizuje Pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto
Podmínky
Slevové
akce
jsou
zveřejněny
na
následující
adrese:
https://www.eobuv.cz/blackfriday_lp - během Trvání Akce od 26. 11. 2021 do 28. 11. 2021 a v
Aplikaci.
Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají
totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese:
https://www.eobuv.cz/podminky a v Aplikaci.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu,
chápaného jako (uzavřený katalog):
a) změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové
akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Účastníků Slevových
akcí;
b) změna způsobu provádění Slevy z technických nebo technologických důvodů;
c) změna způsobu poskytování služeb způsobená výhradně technickými nebo
technologickými důvody;
d) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení Podmínek,
tak, že Pořadatel zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby,
na které se Podmínky vztahují

3. V případě změny podmínek slevové akce, Pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek
akce jejich zveřejněním v na webové stránce https://www.eobuv.cz/blackfriday_lp - během
trvání Akce od 26. 11. 2021 do 28. 11. 2021 a v Aplikaci.
4. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na
výše uvedené adrese.
Zielona Góra, Polsko 26. 11. 2021, 12:50 hod.

