Podmínky akce – PROČ?
1. Platnost akce/akční nabídky je od 3. 1. do 15. 2. 2022 (včetně). Využít ji může každý zákazník,
který podepíše smlouvu, nebo akceptuje v době stanovené ALBIXON a.s. návrh smlouvy předložený
mu v tomto období na nákup bazénu BENEFIT, bazénového setu (bazén a zastřešení) včetně
bazénové technologie pro slanou úpravou vody a místem dodání v České republice.

2. Předmět akce: Pokud zákazník splní podmínky dané bodem 1., získá ZDARMA „o třídu lepší
technologii úpravy vody“, tj. dostane vyšší produktovou řadu za cenu původně vybrané. Více
informací o slané úpravě vody naleznete ZDE.

3. Předmět akce (bod 2.) se týká pouze produktových kombinací (šachet/stěn) uvedených níže.
PŮVODNÍ (požadované)
Šachta Basic plus
Šachta Economic
Šachta Comfort
Šachta Comfort plus
Technologická stěna Basic plus
Technologická stěna Economic

UPGRADE (zákazník získá)
Šachta Economic
Šachta Oxy
Šachta Comfort plus
Šachta Oxy Plus
Technologická stěna Economic
Technologická stěna Oxy

4. Předmět akce není směnitelný za hotovost, nebo za slevu na nákup jiného produktu.
5. Akční nabídka je platná pouze na území ČR a nevztahuje na jakékoliv zboží a produkty (vč. outletu)
z e-shopu www.bazeny.cz

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

7. V případě podezření na zneužití nabídky si ALBIXON, a.s. vyhrazuje právo zrušit nebo neposkytnout
akční nabídku.

8. ALBIXON a.s. si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním akce, je oprávněn změnit tyto podmínky v průběhu trvání akce či akci zcela zrušit nebo
předčasně ukončit.

9. 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.

10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti
ALBIXON a.s.

11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3. 1. 2022.

