
 

 

 

Podmínky akce – 10% BONUS k nákupu 
 
1. Platnost akce/akční nabídky je od 15. 3. 2023 do 30. 4. 2023 (včetně). Akční nabídku může využít každý 

zákazník, který po dobu platnosti této akce uzavře smlouvu či smlouvy o dílo nebo kupní se společností 
ALBIXON a.s., se sídlem Zbraslavská 55/5a, Malá Chuchle, Praha 5, PSČ 159 00, IČ: 261 17 274, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13162 (dále jen „ALBIXON a.s.“ 
nebo „společnost“) na nákup bazénu, zastřešení (vyjma zastřešení KLASIK), bazénového setu či pergoly 
s místem dodání v České republice (dále jen „akce“ či „akční nabídka“). 
 

2. Předmět akce: Pokud zákazník splní podmínky stanovené v bodě 1 výše, získá bonus ve výši 10 % na 
celkový nákup, tzn. celková cena objednaného díla či daného nákupu bude snížena o 10 % (dále jen 
„bonus“).  

 
3. Podmínky akce: Bonus zákazník obdrží v případě, že uzavře smlouvu či více smluv s ALBIXON a.s. na 

pořízení alespoň jednoho z uvedených produktů, tj. bazénu, zastřešení (vyjma zastřešení KLASIK), 
bazénového setu či pergoly. Bonus se nevztahuje na nákup samostatného příslušenství (např. vysavač, 
stínící roleta, sprcha aj.) či technologie (např. technologická šachta, technologická stěna aj.). 
 

4. Akční nabídka je platná pouze na území ČR a nevztahuje se na jakékoliv zboží a produkty (vč. outletu) 
nabízené v e-shopu www.bazeny.cz. 

 
5. Akční nabídku nelze kombinovat s jinými (předchozími, nebo budoucími) akcemi ALBIXON a.s. a nelze ji 

nárokovat zpětně. 
 
6. V případě podezření na zneužití nabídky si ALBIXON, a.s. vyhrazuje právo zrušit nebo neposkytnout akční 

nabídku. 
 
7. ALBIXON a.s. si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním 

akce. Společnost je oprávněna změnit tyto podmínky v průběhu trvání akce či akci zcela zrušit nebo 
předčasně ukončit. 

 
8. Zpracovatelem osobních údajů je ALBIXON a.s. Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v 

souladu se zásadami zpracování, jak tyto vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, 
zejména zásadami transparentnosti vůči Vám jako subjektu osobních údajů a naší odpovědnosti jako 
správce Vašich osobních údajů. 

 
9. Tyto podmínky se řídí příslušnými právní předpisy. 
 
10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 3. 2023. 

http://www.bazeny.cz/

