PODROBNÁ PRAVIDLA AKCE „PENNY MARKET“ – „PENNY ŠANCE“
(dále jen jako „akce“)

1. ORGANIZÁTOR AKCE
Organizátorem akce je společnost Penny Market s. r. o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČ
64945880 (dále jen „Organizátor“ nebo „Penny Market“).
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Akce probíhá na území České republiky v síti prodejen Penny Market v termínu od 16. 1. 2020 do 1. 3. 2020
(dále jen „období trvání akce“).
3. ÚČAST V AKCI
Účastníkem akce se stává automaticky každý držitel věrnostní karty PENNY, který v Penny Marketu v období
trvání akce nakoupí v Penny Marketu zboží v libovolné výši a splní podmínky pravidel této akce (dále jen
„účastník akce“).
4. PRINCIPY AKCE
1. Každý týden v období trvání akce bude při úhradě nákupu na každé prodejně Penny Market
automaticky (systémem náhodného výběru prostřednictvím softwarového generátoru) vybrán jeden
zákazník, který obdrží slevu z hodnoty učiněného nákupu ve výši 50 %.
2. Hodnotou takového nákupu se rozumí cena před zaokrouhlením hotovosti a po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby, která musí činit nejméně 0,10 Kč.
3. Sleva se nevztahuje na nákup tabákových výrobků, potravin pro zvláštní a kojeneckou výživu a léků.
4. Sleva bude zákazníkovi poskytnuta okamžitě a to formou snížení hodnoty učiněného nákupu o 50 %.
Slevu nelze uplatnit při jiném nákupu či v jiný den. Sleva není směnitelná za peníze. Slevu též nelze
převést na jinou osobu. Slevu nelze vymáhat právní cestou.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této akce změnit pravidla akce nebo akci omezit, odložit,
přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění
na internetových stránkách Penny Marketu www.penny.cz. V takovém případě nemají účastníci akce
nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
2. V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů účastníků akce.
3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Organizátora, jako i za jiné případné
vyšší moci.

4. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění všech podmínek pro účast v akci a posouzení nároku na
výhru (slevu).
5. Úplná pravidla akce jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.penny.cz.

V Radonicích dne 14. 1. 2020.

