Speciální obchodní podmínky pro akci Kompenzace současných uživatelů glo™, konanou
od 25.11.2020 do odvolání
obchodní společnosti
e-Commerce Business s.r.o.
se sídlem Michelská 715/55, Michle, 141 00 Praha 4
identifikační číslo: 07364385
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299852
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://shop.myglo.cz/

Ustanovení obchodních podmínek společnosti e-Commerce Business s.r.o. pro online obchod
https://shop.myglo.cz/(dále jen „e-shop“) dostupných zde, která nejsou dotčena ustanoveními
těchto speciálních obchodních podmínek pro akci Kompenzace současných uživatelů glo™, konanou
od 25. 11. 2020 do odvolání (dále jen „Akce Kompenzace“), zůstávají v platnosti a těmito speciálními
obchodními podmínkami nedotčena.
Obecná ustanovení
Akci Kompenzace lze uplatnit prostřednictvím e-shopu.
I.

Podmínky Akce Kompenzace

Akce Kompenzace spočívá v možnosti, pro současné majitele starších typů zařízení glo™, tj. glo™
2.0, glo™ pro či glo™ nano (dále jen „Starší typy zařízení glo™“), kteří se registrovali v databázi
uživatelů glo™ (dále jen „Oprávněný zákazník“), získat zdarma nové glo™ HYPER, jelikož Starší
typy zařízení glo™ nebudou dále v České republice podporovány.
Odkaz, který v rámci Akce Kompenzace Oprávněný zákazník obdrží formou e-mailu či SMS, povede
na stránku e-shopu, kde se pouze Oprávněným zákazníkům zobrazí příslušná nabídka Akce
Kompenzace.
V rámci Akce Kompenzace bude mít Oprávněný zákazník na výběr, kterou z následujících možností
kompenzace si zvolí:
1) získání jednoho (1) zařízení glo™ HYPER včetně dopravy zdarma; nebo
2) koupi zvýhodněného startovacího balíčku glo™ HYPER určeného speciálně pro Oprávněné
zákazníky (dále jen „Kompenzační startovací balíček“) včetně dopravy zdarma.
Kompenzační startovací balíček je Oprávněným zákazníkům nabízen za celkovou cenu 170,- Kč a
obsahuje jedno (1) zařízení glo™ HYPER zdarma a čtyři (4) jednotková balení náplní neo™ s 50%
slevou, tj. za cenu 170,- Kč namísto 340,- Kč, tj. za cenu 42,50 Kč za jedno (1) jednotkové balení
náplní neo™ , a to včetně dopravy zdarma.

Pokud se Oprávněný zákazník rozhodne využít nabídku Kompenzační startovací balíček, je povinen
uhradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou na e-shopu (tato platební metoda je zdarma) či
bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti kurýrovi při převzetí (při platbě na dobírku u kurýra
vzniká Oprávněnému zákazníkovi povinnost zaplatit poplatek za dobírku ve výši 30,- Kč vč. DPH).
Akci Kompenzaci může každý Oprávněný zákazník využít pouze jednou.
Oprávněný zákazník si může vybrat z dostupných barev zařízení glo™ HYPER. V případě
Kompenzačního startovacího balíčku je složení náplní neo™ pevně dáno, když Kompenzační
startovací balíček obsahuje : 1x neo™ Scarlet Click, 1x neo™ Green Click, 1x neo™ Classic Tobacco
a 1x neo™ Terracotta Tobacco.
Využitím této Akce Kompenzace se Oprávněný zákazník vzdává veškerých svých práv v souvislosti
s kupní smlouvou, na jejímž základě nabyl Starší typ zařízení gloTM.
Ustanovení čl. 5. odst. 5.1. obchodních podmínek společnosti e-Commerce Business s.r.o. pro online
obchod https://shop.myglo.cz/ zde tímto není dotčeno.
V Praze dne 11. ledna 2021

