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VYBAVIŤ SI KÚPEĽŇU  
S JIKOU JE POHODA.

KÚPIŤ.  
POSTAVIŤ. 
RELAXOVAŤ.

AKCIA

Nakúpte vybavenie vašej kúpeľne  

od značky JIKA minimálne za 800 €  

a získate cestovný poukaz  

v hodnote 100 €.



Pravidlá akcie pre zákazníkov na podporu tovaru značky JIKA

1.   Akcia, v ktorej je možné získať cestovné poukážky v hodnote 100 € ako príspevok  na vybraný krátky hotelový balíček alebo 
katalógový paušálny zájazd na webových stránkach www.connexcestovnypoukaz.com. 

2.   Mechanika akcie: 
Ako môžu byť do akcie zaradení: 
V priebehu mesiacov júl až október 2016 bude každý zákazník, ktorý zašle na nižšie uvedenú adresu kópiu faktúry o kúpe tovaru 
značky Jika v celkovej hodnote nad 800 € cenníková cena s DPH, zaradený do vyššie uvedenej akcie. 
 
Aké sú kritéria pre získanie cestovného poukazu v hodnote 100 € 
Zákazníci môžu cestovné poukazy získať za uskutočnený nákup tovaru značky JIKA (okrem setu Zeta) v hodnote 800 € a viac (ceny 
sú cenami dodávateľa na danej faktúre) v termíne konania akcie. 
Požadovaný nákup musí zákazník doložiť dokladom – faktúrou, ktorá bude mimo prehľadu sortimentu a jeho hodnoty, obsahovať 
pečiatku a kontakt na dodávateľa. Súčasne zákazník uvedie svoju adresu pre zaslanie cestovných poukazov. Kópiu faktúry a vyššie 
uvedené údaje zašle zákazník doporučenou poštou na adresu: LAUFEN SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava alebo 
naskenované na e-mailovu adresu: office.bratislava@sk.laufen.com  najneskôr do 4. 11. 2016. 
 
Kto získa  cestovný poukaz 
Cestovný poukaz teda získa každý zákazník, ktorý splní a doloží požadovaný nákup v termínu od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016. 
 
Kedy budú cestovné poukazy odovzdané 
Cestovné poukazy budú odovzdávané priebežne doporučenou poštou najneskôr však do 11. 11. 2016. 
 
Kde môžu byť cestovné poukazy využité 
Cestovné poukazy umožňujú získať príspevok na pobyt v hodnote 100 € na vybrané služby (krátky hotelový balíček, paušálny  
katalógový zájazd) zakúpené prostredníctvom www.connexcestovnypoukaz.com. Cestovný poukaz je možné použiť iba jednorázovo. 
Cestovné poukazy nie sú zameniteľné za peňažnú hotovosť. Cestovné poukazy nie je možné vymáhať právnou cestou.

3.   Tejto akcie sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky starší 18 rokov. Akcia sa týka výhradne koncových spotrebiteľov.  
Z účasti sú vylúčené právnické osoby, obchodné spoločnosti, osoby v pracovnom alebo inom podobnom pomere k usporiadateľovi, 
zadávateľovi a ďalším osobám podieľajúcim sa na príprave a organizácii celej akcii, ako aj ich rodinný príslušníci.

4.   Zaslaním žiadosti o cestovný poukaz dáva zákazník svoj súhlas s pravidlami akcie a súhlasí so zaradením všetkých svojich získaných 
osobných údajov do databáze spoločnosti LAUFEN CZ s.r.o. , IČO: 25758691 so sídlom: V Tůních 3, 120 00  Praha 2 ako správcovi 
a to pre vyhodnotenie tejto akcie (pre marketingové účely). Účastník akcie tak zároveň prehlasuje, že osobné údaje poskytol dobrovoľne, 
že sú pravdivé a berie na vedomie, že má práva podľa §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a že tento svoj 
súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať u správcu dát.

5.   Usporiadateľ má právo kedykoľvek upraviť pravidlá akcie alebo akciu kedykoľvek ukončiť. Usporiadateľ: LAUFEN CZ, s.r.o., výdajné 
miesto: LAUFEN SK, s.r.o.

Úplné pravidlá akcie pre zákazníkov na podporu tovaru značky JIKA nájdete na stiahnutie na www.jika.sk

Podrobnosti o produktoch nájdete v katalógu NOVINY JIKA alebo na www.jika.sk.

Poukaz môžete využiť ako príspevok na vybraný krátky hotelový balíček alebo katalógový paušálny zájazd,  
ktoré nájdete na webových stránkach www.connexcestovnypoukaz.com

Takže stačí zaslať potvrdenú faktúru najneskôr do 4. 11. 2016 na túto adresu:
LAUFEN SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava alebo naskenované na e-mailovú adresu: office.bratislava@sk.laufen.com  
a potom už sa len tešiť na skvelé zážitky.  
Cestovné poukazy budú odovzdávané priebežne doporučene poštou najneskôr do 11. 11. 2016 doporučenou poštou. 

KÚPIŤ.  
POSTAVIŤ. 
RELAXOVAŤ.
Nakúpte výrobky od značky Jika (okrem setu Zeta ) za 800 Eur a získate tento cestovný poukaz v hodnote 100 Eur.

Akcia trvá od 1.7. - 31. 10. 2016

Inšpiráciu pre vašu novú kúpeľňu nájdete v týchto novinách - Jika moja nová kúpeľňa.

ČIASTKA SLOVAMI

STO EUR

CESTOVNÝ POUKAZ

Č.

100 €
100 €

Platnosť do 31. 12. 2017


