Pravidla akce
Vhazujte mobilní telefony do MOBILOMATU a získejte odměnu!
1. Společnost ASEKOL a.s. sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 273373231
(dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto marketingovou akci „MOBILOMAT“ (dále jen „Akce“), jejíž
postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
2. Akce probíhá v období od 1. 3. 2017 do 30.4. 2017 (dále jen „Doba Akce“). Akce se mohou
účastnit fyzické osoby starší 18 let vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním
s Pořadatelem a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákazníci“).
3. Akce se může zúčastnit Zákazník, který splní tyto podmínky:
(a) odevzdá starý mobilní telefon do automatu tzv. MOBILOMATU k tomu určeném
(b) odevzdá starý mobilní telefon kompletní
4. Zákazník po odevzdání mobilního telefonu do vhozeného otvoru má 30 sekund na výběr
poukazu. V případě, že do této doby nezvolí variantu poukazu, automaticky se zvolí varianta
daru neziskové organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI na podporu dětí z dětských domovů.
5. Za odevzdání mobilního telefonu připadá Zákazníkovi odměna ve formě poukazu ve variantách:
(a) Zákazník získá poukázku 1+1 zdarma v Costa Coffee na kávový nápoj (přičemž
účtován bude nápoj s vyšší cenou), kterou lze uplatnit do 30. 4. 2017 po
předložení poukázky;
(b) Zákazník získá poukázku v hodnotě 100,-Kč na nákup ve značkové prodejně LG
v OC Galerie Harfa, kterou lze uplatnit do 30. 4. 2017 po předložení poukázky.
6. Poukázky lze uplatnit u výše zmiňovaných partnerů v OC Galerie HARFA.
7. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce včetně jejího ukončení.
Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit Zákazníky, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito
pravidly anebo platnými právními předpisy.
8. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění
Pravidel je vždy k dispozici www.automatnamobily.cz. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel
pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
9. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. 4. 2017 do odvolání.

