NUTRO: PRVNÍ BALÍČEK ZDARMA - PODMÍNKY
1. Obyvatelé České republiky ve věku nad 18 let, kteří si zakoupili způsobilý výrobek pro psa NUTROTM
a splňují tyto podmínky, mohou využít nabídky vrácení peněz.
2. Vrácení peněz je k dispozici u následujících výrobků Nutro TM: Suché krmivo pro psy 1,4 kg.
Kvalifikovaný výrobek musí být zakoupen od 1. června do 31. prosince 2019 (včetně obou těchto dat).
Nabídka se netýká suchého krmiva pro psy NUTROTM 7 kg - 11,5 kg.
Abyste o vrácení peněz mohli požádat, je třeba:
(a) Otevřít stránky www.nutro.cz/nabidka/vraceni-penez
(b) Vyplnit své osobní údaje v internetovém formuláři;
(c) Nahrát fotografii původního pokladního dokladu potvrzujícího nákup způsobilého výrobku
NUTROTM mezi 3. červnem 2019 a 15. lednem 2020 (včetně).
(d) Zajistit, aby údaje o prodejci a data nákupu byly na dokladu dobře viditelné a zakoupený výrobek
NUTROTM pro psa byl zřetelně označen zakroužkováním nebo zvýrazněním dané položky.
(e) Odevzdat vyplněný internetový formulář.
3. Žádost o vrácení peněz musí být doručena nejpozději do 15. ledna 2020.
4. Budou přijímány pouze žádosti odevzdané s oficiálním internetovým formulářem, k nimž bude
nahrán originální podkladní doklad.
5. Může být podána maximálně jedna žádost o vrácení peněz na osobu. Nebudou přijímány žádné
hromadné žádosti ani žádosti třetích stran.
6. Vaše zákonná práva nejsou touto nabídkou dotčena.
7. Žadatelé, kteří odevzdají platný formulář, obdrží peníze v hodnotě uhrazené ceny za způsobilý
výrobek NUTROTM, který je zvýrazněn v jejich pokladním dokladu. Peníze budou vráceny bankovním
převodem. Vrácení bude provedeno do 28 dní od schválení vaší žádosti.
8. Veškeré osobní údaje uvedené ve formuláři žádosti budou uchovány a použity námi nebo
společností Valassis Ltd ("Valassis") výhradně pro účely související s vyřízením nabídky vrácení peněz.
Po vrácení peněz nebudou uchovány žádné osobní údaje. Číslo bankovního účtu a kód BIC,
poskytnuté osobami, které požádaly o vrácení peněz formou bankovního převodu, budou po
vyplacení peněz okamžitě smazány.
9. Odevzdáním formuláře pro vrácení peněz žadatelé souhlasí s tím a berou na vědomí, že společnost
Valassis bude jednat jako jejich zástupce a bude oprávněna učinit kroky nutné k zpětnému získání
peněz jejich jménem. Pořadatel akce za účelem převedení peněz schváleným žadatelům v souladu s
těmito podmínkami peníze vyplatí společnosti Valassis. Vyplacení peněz společnosti Valassis
pořadatelem akce představuje splnění povinnosti pořadatele akce vůči danému žadateli. Za vrácení
peněz žadateli v souladu s výše uvedenou podmínkou 7 pak bude zodpovídat společnost Valassis.

10. Za internetové formuláře s žádostmi, které nebyly přijaty, byly přijaty opožděně, nebyly správně
vyplněny nebo ke kterým nebyla přiložena fotografie pokladního dokladu, nelze přijmout žádnou
odpovědnost. Doklad o odeslání formuláře nepředstavuje doklad o dodání.
11. Osoby žádající o vrácení peněz souhlasí s tím, že budou vázány těmito podmínkami. Přijaté
žádosti, které nejsou v souladu s těmito podmínkami, nebudou platné, přičemž pořadatel akce si
podle svého uvážení vyhrazuje právo tyto žádosti kdykoli zamítnout.
12. Pořadatel akce nemůže nést odpovědnost v případě, že společnost Valassis není schopna peníze
vrátit, nebo pokud peníze nejsou přijaty v důsledku nesprávné nebo neúplné adresy nebo
bankovního spojení poskytnutých žadatelem při odevzdání žádosti o vrácení peněz.
13. Tato nabídka i podmínky se řídí anglickým právem, a pokud jde o jakýkoli spor vzniklý v souvislosti
s touto nabídkou, výhradní soudní pravomoc náleží anglickým soudům.
14. Pořadatel akce:
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