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PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE
1.

Název spotřebitelské akce:
„Dárky za body“ je spotřebitelská akce určená pro zákazníky čerpacích stanic MOL, která probíhá na vybraných
čerpacích stanicích MOL na území České republiky. V rámci této spotřebitelské akce je možné zakoupit za
zvýhodněnou cenu některý z alkoholických nápojů uvedených níže (dále jen Produkt) za podmínek uvedených
níže. Účast v této spotřebitelské akci je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně
a v plném rozsahu stanoví pravidla akce (dále jen Akce).

2.

Pořadatel Akce:
Pořadatelem Akce je společnost MOL Česká republika, s. r. o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1,
IČO: 49450301 (dále jen Pořadatel).

3.

Termín konání Akce:
Akce probíhá na čerpacích stanicích MOL označených plakáty a letáky „Dárky za body“ a uvedených v seznamu
na webových stránkách www.molcesko.cz (dále jen ČS), a to do 20. 1. 2019 nebo do vyčerpání zásob
Produktů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum zahájení Akce a seznam ČS.

4.

Podmínky účasti v Akci:
a) Zákazník, který není držitelem MOL zákaznické karty (dále jen Karta) nebo má Kartu bez dostatečného
množství bodů (uvedeného u jednotlivých Produktů níže), může Produkty na ČS zakoupit za zvýhodněné
prodejní ceny (uvedené níže u jednotlivých Produktů).
b) Zákazník, který je držitelem Karty, může Produkty zakoupit za zvýhodněné prodejní ceny s Kartou (uvedené
níže u jednotlivých Produktů), a to po předložení Karty před provedením platby za Produkt/y a při současném
odečtení odpovídajícího množství bodů (uvedeného u jednotlivých Produktů níže) z této Karty. U této
možnosti je nutné, aby měl zákazník na Kartě uvedené množství bodů.
Možnost koupě Produktů za zvýhodněné ceny uvedené u jednotlivých Produktů níže končí 20. 1. 2019
nebo vyčerpáním zásob jednotlivých Produktů.
Platbu za Produkty zařazené v Akci lze provést pouze v hotovosti či bankovní platební kartou.
Na konkrétní ČS lze bezprostředně po splnění podmínek pro účast v Akci zakoupit pouze Produkt, který
je na dané ČS v dané chvíli dostupný.

5.

Produkty, na něž se vztahuje tato Akce, nelze zakoupit bez splnění podmínek Akce za doporučenou maloobchodní
cenu určenou dodavatelem.

6.

Odpovědnost Pořadatele za případné vady Produktů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Reklamaci
Produktů lze uplatnit na kterékoliv ČS zapojené do Akce. Pro převzetí reklamace k vyřízení je třeba předložit
originál příslušného pokladního dokladu a reklamovaný Produkt. První posouzení v rámci reklamace proběhne
přímo na ČS a v případě zjevného poškození Produktu zákazníkem bude reklamace zamítnuta. Reklamace bude
vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

7.

V případě, že dojde mezi Pořadatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu
z kupní smlouvy k Produktu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může tento zákazník podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

8.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Akci zrušit bez udání důvodu nebo upravit tato pravidla, o nichž bude
informovat zákazníky stejným způsobem jako o vyhlášení Akce. Pořadatel je v průběhu Akce oprávněn provádět
změny nabízených Produktů i uvedených cen. Vyobrazení jednotlivých Produktů na materiálech k Akci je pouze
ilustrativní.

9.

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit Akci před výše uvedeným datem ukončení Akce v případě vyčerpání zásob
Produktů před tímto datem.
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10.

Prodej Produktů za zvýhodněnou cenu je ze strany Pořadatele dobrovolný a nezávazný. Na účast v Akci a na
zakoupení Produktu za zvýhodněnou cenu není právní nárok. Zákazník se Akce účastní s vědomím, že nemůže
za zvýhodněnou cenu zakoupit Produkty v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo
ve větším množství, než jaké určí Pořadatel, ani není oprávněn požadovat místo Produktů peněžité plnění.

11.

MOL zákaznický program probíhá i po dobu Akce. Při nákupu Produktů za zvýhodněnou prodejní cenu bez
uplatnění bodů z Karty jsou členům MOL zákaznického programu při předložení Karty před provedením platby za
nákup Produktů připisovány body. Body však nejsou připisovány při nákupu Produktů za zvýhodněnou prodejní
cenu s Kartou (při uplatnění bodů z Karty).

12.

Účastí na Akci projevuje každý zákazník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

13.

Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby podílející se na správě provozu ČS a jejich rodinní příslušníci, jejich
zaměstnanci a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců. Pro vyloučení pochybností upřesňujeme, že zaměstnanci
Pořadatele a dalších společností Skupiny MOL se mohou Akce zúčastnit.

14.

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 11. 2018.

Všechny Produkty jsou k dispozici pouze do vyčerpání zásob.

Seznam Produktů:
Produkt

Prodejní cena bez
Karty v rámci Akce
v Kč vč. DPH

Prodejní cena s Kartou
v rámci Akce v Kč vč.
DPH

Potřebné body
k prodejní ceně
s Kartou

DŽBÁNEK 2 L
Neﬁltrovaný světlý ležák, alk. 5,0% obj.

529,00

49,00

2 000

Multipack/dárkové balení 6+2
V ceně není zahrnuta vratná záloha: 7 Kč/lahev.

239,00

49,00

800

Bernard Bohemia ALE 0,75 l

149,00

49,00

450

Aperol 0,7 l

269,00

49,00

950

Cinzano Prosecco 0,75 l

179,00

49,00

550

Cinzano ASTI 0,75 l

179,00

49,00

550

Cinzano Bianco 0,75 l

149,00

49,00

450

Cinzano DRY 0,75 l

149,00

49,00

450

