
Podmínky slevové akce „Black Friday“, 

která probíhá ve dnech 25.11.2022 od 00:01, do 27.11.2022 do 23:59 

 

Slevové kódy: 

BLACK10 – platí na celý nákup 

BLACK30 – platí na celý sortiment doplňků v sekci „DOPLŇKY“ 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto podmínky Akce s názvem: „Black Friday“ stanoví pravidla, podmínky, rozsah a 

reklamační postup akce, podmínky používání a pravomoci Účastníků akce a také 

povinnosti Pořadatele. („Podmínky Akce ”). 

2. Pořadatelem slevové akce je Arzzos s.r.o. se sídlem v ČR, Karla Kryla 7, 155 00 Praha 5 

("Pořadatel”). 

3. Slevovou akci provádí Pořadatel: 

3.1. v Internetovým obchodě Pořadatele dostupného na adrese www.klecepropsy.cz a 

www.klecepropsy.sk, 

3.2. v Showroomu Pořadatele na adrese: Ke Mlýnu 19, Jesenice – Osnice.  

4. Akce se mohou zúčastnit zákazníci, kteří se po splnění podmínek slevy stávají Účastníky 

akce (dále jen “Účastník akce”). 

 

II. Podmínky akce 

1. Předmětem akce je možnost, aby Účastník akce využil výhody akce za podmínek 

uvedených v Podmínkách slevové akce po dobu trvání akce, včetně poskytnutí slevy, 

snížení ceny produktu nebo produktů (s přihlédnutím k aktuální ceně v internetovém 

obchodě, kamenným obchodě nebo aplikaci.) 

2. Akce platí v následujících dnech a hodinách („Délka trvání akce”). 

a) v Internetovém obchodě ode dne 25.11.2022. od 00:01 do 27.11.2022. do 23:59; 

b) v Showroomu ode dne 25.11.2022. od 00:01 do 27.11.2022. do 23:59; 

3. Tato akce zahrnuje slevu: 

a) ve výši 10% na celý nákup s použitím slevového kódu: BLACK10 

b) ve výši 30% na celý sortiment doplňků v sekci „Doplňky“ s použitím slevového kódu: 

BLACK30 

4. Některé produkty mohou být vyňaty z akce během jejího trvání. Ze slevové akce jsou 

vyloučeny následující produkty: Postroje a některé výrobky značky Kleinmetall. 

5. K účasti v akci je třeba v čase trvání akce provést následující kroky: 

a) přečíst a souhlasit s Podmínkami slevové Akce; 

b) v případě nákupu v Internetovém obchodě – je potřeba vložit vybrané zboží do košíku 

a v sekci Nákupní košík vyplnit slevový kód (viz bod. 3 tohoto odstavce); 

d) v případě Showroomu – sleva se vypočítá automaticky na pokladně. 

http://www.klecepropsy.cz/
http://www.klecepropsy.sk/


6. Během trvání Slevové akce se může každý Účastník Akce zúčastnit vícekrát za 

předpokladu, že jsou pokaždé splněny podmínky stanovené v Podmínkách Slevové akce. 

 

III. Reklamace  

1. V případě reklamace týkající se zboží ze slevové akce Účastník postupuje stejně jako 

v případě nákupu mimo Akci. 

2. Obecné podmínky reklamace zboží jsou obsaženy v podmínkách Internetového 

obchodu na webové stránce  

https://www.klecepropsy.cz/obchodni-podminky/ 

https://www.klecepropsy.sk/obchodne-podmienky/ 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Účastí v této slevové akci Účastník souhlasí s těmito podmínky Slevové akce. 

2.  Podmínky Slevové akce jsou zveřejněny na následující adrese:  

https://www.klecepropsy.cz/blackfriday/ 

https://www.klecepropsy.sk/blackfriday/ 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce. 

V případě změny podmínek slevové akce, Pořadatel zpřístupní ucelené znění nových 

podmínek akce jejich zveřejněním v na webové stránce: 

https://www.klecepropsy.cz/blackfriday/ 

https://www.klecepropsy.sk/blackfriday/ 

4. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a 

zveřejněny na výše uvedené adrese. 

 

 

 

 

 


