
Podrobné podmínky akce Garance nejnižší ceny

I. Úvodní ustanovení

1. OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Kšírova 676/259, Brno, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 (dále jen „OKAY“) organizuje
v termínu od 0:01 hodin dne 1. 2. 2021 marketingovou akci zvanou „Garance nejnižší ceny“ (dále jen
„Akce“).

II. Definice

1. Akce platí pouze v e-shopu okay.cz na výrobky ze sortimentu elektra, které nespadají do jiné
slevové akce. Akce neplatí pro on-line rezervaci zboží a jeho vyzvednutí na prodejnách OKAY.

2. Konkurenční cenou se rozumí cena, která je uvedena na následujících e-shopech: alza.cz, mall.cz,
datart.cz, electroworld.cz, czc.cz (dále jen „Konkurence“), která není cenou zboží zařazeného
do slevové akce Konkurence a/nebo která není cenou za předobjednávku zboží.

3. Zákazníkem se rozumí právně způsobilá fyzická osoba, která dovršila věku 18 let. Mladší osoby
se smí Akce účastnit pouze v zastoupení zákonného zástupce.

III. Objednávka

1. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě, že zboží bude vyprodané, po učiněné
objednávce a její akceptaci nebude zboží již dostupné, a/nebo zvýhodněná cena bude na určité zboží
poskytnuta v omylu. V uvedených případech si OKAY vyhrazuje právo stornování učiněné
a uhrazené objednávky.

2. Na zboží nabízené za zvýhodněnou cenu v rámci Akce nelze uplatnit žádné jiné cenové zvýhodnění
ani slevu. Sleva neplatí na zboží uvedené v letáku a akční zboží označené na prodejnách červenou
cenovkou.

3. Výsledná cena, která je garantována jako nejnižší proti Konkurenční ceně, se projeví v košíku.

4. OKAY si vyhrazuje právo zkrátit dobu trvání Akce, popřípadě Akci předčasně ukončit.

IV. Podmínky

1. OKAY v průběhu konání Akce garantuje Zákazníkovi nejnižší cenu v porovnání s Konkurenční cenou.

2. Jestliže Zákazník objeví v průběhu konání Akce stejné zboží na e-shopu jednoho z konkurentů OKAY
uvedeného v čl. II odst. 2 těchto podmínek, odešle e-mailem odkaz na toto zboží na adresu
obchod@okay.cz a do předmětu e-mailové zprávy uvede „Garance ceny“ (bez uvozovek).



3. V případě že se takto Zákazníkem oznámená Konkurenční cena potvrdí, dorovná OKAY rozdíl v ceně
v plné výši a navýšený o 10 %.

4. Garance nejnižší ceny se vztahuje výhradně na stejné zboží, přičemž za odlišnost se považuje i rozdíl
v barevném provedení.

5. Porovnávaná cena zboží nezahrnuje slevy poskytnuté Konkurencí prostřednictvím jejích věrnostních
programů, klubových karet či jiných zvýhodnění určité cenové skupiny.

V. Závěrečná ujednání

1. OKAY nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet
a za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

2. Zákazník bere na vědomí, že ceny zboží, výše slev, jakož i dostupnost zboží nemusí být
na prodejnách a e-shopu stejná.

3. OKAY si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Akce, a to i bez udání
důvodu.

4. Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Akci.

5. Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Brně dne 28. 1. 2021, OKAY s.r.o.


