
 
Začněte   na   www.24print.eu/digital24   

Jaký   je   postup   uplatnění   dárku   v   hodnotě  
500   Kč?   

Dárek   lze   uplatnit   na   www.24print.eu/digital24   při   dokončování   objednávky   v   části  
„Možnosti   platby“   zadáním   poskytnutého   kódu   prodejcem   fototechniky   do   pole   „Kód  
kupónu“   a   stisknutím   tlačítka   „Uplatnit“.   Celková   hodnota   aktuální   objednávky   je   snížena   o  
hodnotu   slevového   kódu.   

Pokud   je   hodnota   slevového   kódu   vyšší   než   hodnota   objednávky,   dokončete   objednávku   a   

na   emailovou   adresu   info@24print.eu   zašlete   její   číslo   a   informaci   o   tom,   že   slevový   kód  
nebyl   uplatněn   v   celé   jeho   výši.   Zbývající   hodnota   slevového   kódu   bude   vložena   na   daný  
zákaznický   účet   do   bonusu.   Ten   lze   uplatnit   na   následující   objednávku   při   jejím  
dokončování   v   části   „Možnosti   platby“,   konkrétně   pomocí   tlačítka   „Uplatnit“   v   části   „Zaplatit  
z   bonusů   nebo   z   kreditů“.   

Pokud   je   hodnota   slevového   kódu   nižší   než   hodnota   objednávky,   můžete   dokončit  
objednávku   a   uhradit   zbývající   část   objednávky   nabídnutými   možnostmi.   POZOR,  
objednávka   nebude   zpracována   dříve,   než   bude   uhrazena   a   připsána   zbylá   část  
objednávky   na   účet   24print.   
V   případě   jakýchkoliv   dotazů   ohledně   slevového   kódu   a   jeho   využití   se   obracejte   na  
info@24print.eu   nebo   na   tel.   číslo   +420   322   318   000.   

Podmínky   využití   slevového   kódu   v   hodnotě  
500   Kč:   

1. Fotoslužby   v   rámci   využití   slevového   kódu   zajišťuje   společnost   24print   s.r.o.  



se   sídlem   Bořivojova   818/99,   130   00   Praha   3,   IČ:   27561135,   DIČ:  
CZ27561135.   Společnost   je   zapsána   v   obchodním   rejstříku   vedeným  
Městským   soudem   v   Praze   oddíl   C,   vložka   113790.  

2. Fotoslužby   zdarma   budou   jednorázově   poskytnuty   konkrétnímu  
zákazníkovi,   který   si   zakoupil   vybranou   fototechniku   a   který   obdržel  
unikátní   kód   od   spolupracujícího   prodejce.  

3. Platnost   kódu   byla   uvedena   v   rámci   jeho   distribuce,   nicméně   rozsah  
platnosti   unikátního   kódu   je   stanovena   následovně:   kód   platí   do   31.   ledna  
2020.   Po   tuto   dobu   lze   po   jeho   správném   uplatnění   využít   fotoslužby   na  
www.24print.eu   až   do   výše   500   Kč   zdarma.   Po   uplynutí   platnosti   slevového  
kódu   nebude   mít   tento   žádnou   hodnotu   a   nelze   jej   zpětně   proplatit,   ani   jeho  
část.  

4. Unikátní   kód   lze   použít   po   dobu   jeho   platnosti   pouze   jedenkrát.   Pokud  
příjemce   využije   obdržený   kód   jen   z   jeho   části,   nevzniká   mu   tím   nárok   na  
další   poskytnutí   služeb   24print   s.r.o..  

5. Obdržený   kód   je   majetkem   společnosti   24print   s.r.o.   a   není   určen   k   dalšímu  
prodeji   nebo   zveřejnění.  

6. Kód   není   směnitelný   za   peníze/hotovost   v   žádném   případě   (ani   při   jeho  
pouze   částečném   využití).   V   případě   podezření   na   zneužití   kódu   si  
společnost   24print   s.r.o.   vyhrazuje   svoje   služby   neposkytnout.  

7. Společnost   24print   s.r.o.   v   žádném   případě   neodpovídá   za   zneužití  
ztraceného   nebo   odcizeného   slevového   kódu.  

8. Použití   slevového   kódu   se   řídí   Obchodními   podmínkami   a   Technickými  
podmínkami   společnosti   24print   s.r.o..  

 


