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PODMÍNKY AKCE 
„Bonus 200,- Kč navíc k nákupu“ 

 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek marketingové akce „Bonus 200,- Kč navíc k nákupu“ 
(dále jen „akce“). Tyto podmínky upravují koupi a používání dárkové karty na nákup v obchodním centru 
Palác Pardubice (dále jen „dárková karta“) pouze ve vztahu k akci. Obecné podmínky koupě a používání 
dárkové karty jsou upraveny v odděleném dokumentu (dále jen „obecné podmínky“), který je k dispozici v 
kanceláři manažera obchodního centra, nacházející se v Obchodním centru Atrium Palác Pardubice, 
Masarykovo náměstí 2799, Pardubice, PSČ 530 02, na webových stránkách www.palacpardubice.cz a také 
u stánku v přízemí obchodního centra.  
 
Pořadatel akce  
Pořadatel akce je společnost Atrium Palác Pardubice s.r.o., IČO: 034 58 059 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231910, se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 
00 Praha 3 (dále jen „pořadatel“). 
 
Termín a místo konání akce  
Akce se bude konat v obchodním centru Palác Pardubice na adrese Masarykovo náměstí 2799, Pardubice, 
PSČ 530 02 (v textu též jen „obchodní centrum“) v období od 25. 10. 2019 do 15. 11. 2019 do 22:00 nebo 
do vyčerpání množství bonusů. (v textu též jen „konání akce“). 
 
Podmínky akce 
Každá osoba (dále též jen „účastník“), která zakoupí v době konání akce dárkovou kartu v hodnotě 
nejméně za 2.000,- Kč, obdrží jednorázový bonus ve výši 200,- Kč (dále jen „bonus“), který bude připsán na 
danou Dárkovou kartu. Bonus je množstevně omezen, a to na prvních 1.000 kusů dárkových karet 
zakoupených v době konání akce.  
 
Každá fyzická i právnická osoba je limitována maximálním možným počtem nákupu Bonusových Dárkových 
karet, a to 5 ks Dárkové karty s bonusem po dobu trvání akce. 
 
Dárková karta zakoupená v rámci akce platí do 31. 3. 2020.  
Vypořádání finančních prostředků na dárkové kartě po vypršení její platnosti se řídí obecnými 
podmínkami.    
  
Souhlas s podmínkami akce 
Zakoupením dárkové karty každý přijímá podmínky akce, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých 
je patrné, že se jimi podmínky akce upravují či mění. V případě porušení těchto podmínek akce ze strany 
účastníka ztrácí účastník nárok na bonus. 
 
Závěrečná ustanovení 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s bonusem z této akce. 
Bonus nelze vyplatit alternativně v hotovosti. 
Na získání bonusu není právní nárok.  
 
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho 
rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, 
změnit nebo zrušit akci.  
 
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami a obecnými podmínkami se řídí platnými 
právními předpisy České republiky.  
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