Speciální obchodní podmínky pro limitované akce
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 upravena ustanoveními
těchto speciálních obchodních podmínek pro následující limitované akce pořádané na e-shopu:
I.
II.
III.
IV.
V.

glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – malý,
glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – velký,
glo™ hyper X2 startovací balíček
neo™ balíček 20 za 12
Předefinuj Halloween po svém

zůstávají v platnosti, zejména pak ustanovení čl. 5. odst. 5.1.

Obecné podmínky limitovaných akcí
1. Není-li dále stanoveno jinak, může kupující každou limitovanou akci využít pouze jedenkrát.
2. Není-li dále stanoveno jinak, může limitovanou akci využít pouze ten kupující, který si dosud
nezakoupil žádné zařízení (tato podmínka se nevztahuje na dřívější zakoupení modelů glo™
2.0 a starších modelů zařízení glo™). To platí pro prodej v rámci limitovaných akcí i prodej
mimo tyto limitované akce, na e-shopu i jinde, pokud se prodej uskutečnil na území České
republiky.
3. Pokud kupující zakoupí zboží v limitované akci, získá dopravu zdarma na celý nákup, není-li
dále stanoveno jinak.

Další podmínky limitovaných akcí
I.

glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – malý

Akce glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – malý představuje možnost kupujícího zakoupit za celkovou
cenu 100,- Kč balíček, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM hyper+ UNIQ (model G403a
- glo™ NEW HEATING TECHNOLOGY) a jednoho (1) jednotkového balení náplní neoTM
dle vlastního výběru kupujícího v závislosti na aktuálním sortimentu dostupném na e-shopu (výběr
náplní probíhá v košíku). 1 Cena zařízení gloTM hyper+ UNIQ činí 40,- Kč a cena za jedno (1)
jednotkové balení neoTM činí částku 60,- Kč.
Tato akce se koná od 03. 10. 2022 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

II.

glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – velký

Akce glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – velký představuje možnost kupujícího zakoupit za celkovou
cenu 340,- Kč balíček, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM hyper+ UNIQ (model G403a
- glo™ NEW HEATING TECHNOLOGY), čtyř (4) jednotkových balení náplní neoTM dle
vlastního výběru kupujícího v závislosti na aktuálním sortimentu dostupném na e-shopu a jednoho
(1) vyměnitelného bočního krytu dle vlastního výběru (výběr náplní a bočních krytů probíhá v
košíku). 2 Cena zařízení gloTM hyper+ UNIQ v tomto balíčku činí 60,- Kč, cena za čtyři (4) jednotkové
balení neoTM činí dohromady částku 240,- Kč (cena jednotkového balení náplní neoTM činí 60,- Kč) a
cena za jeden (1) vyměnitelný boční kryt činí částku 40,- Kč.
Tato akce se koná od 03. 10. 2022 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

III.

glo™ hyper X2 startovací balíček

Akce glo™ hyper X2 startovací balíček představuje možnost kupujícího zakoupit za celkovou cenu 499,Kč balíček, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM hyper X2 (model G510a - glo™ NEW
HEATING TECHNOLOGY) a pěti (5) jednotkových balení náplní neoTM dle vlastního výběru
kupujícího v závislosti na aktuálním sortimentu dostupném na e-shopu (výběr náplní probíhá v
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Všechny náplně dostupné na e-shopu jsou určeny pouze k užití s glo™ NEW HEATING TECHNOLOGY.
Všechny náplně dostupné na e-shopu jsou určeny pouze k užití s glo™ NEW HEATING TECHNOLOGY.

košíku). 3 Cena zařízení gloTM hyper X2 v tomto balíčku činí 99,- Kč a cena za pět (5) jednotkových
balení neoTM činí částku 400,- Kč (cena jednotkového balení náplní neoTM činí 80,- Kč).
Tato akce se koná od 3. 10. 2022 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

IV.

neo™ balíček 20 za 12

Akce neo™ balíček 20 za 12 představuje možnost kupujícího zakoupit za celkovou cenu 960,- Kč
balíček, který se skládá z dvaceti (20) jednotkových balení náplní neoTM dle vlastního výběru
kupujícího v závislosti na aktuálním sortimentu dostupném na e-shopu (výběr náplní probíhá v
košíku). 4 Cena za jedno (1) jednotkové balení neoTM v tomto balíčku činí částku 48,- Kč.
Tato akce se koná od 12. 10. 2022 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

V.

Předefinuj Halloween po svém

Akce Předefinuj Halloween po svém představuje možnost kupujícího získat Halloweenskou sadu na drinky,
která se skládá z:
1 x Beefeater Gin&Tonic Blood Orange 0,25l 4,9% plech
1 x SURSÖT - Tvořítko na led
1 x Skleněné brčko
1 x Fluorescenční - svítící sklenice
Halloweenskou sadu získá prvních 300 kupujících, kteří v době konání akce na e-shopu v rámci
jednoho nákupu utratí více než 1500,- Kč.
Tato akce se koná od 24. 10. 2022 do 27. 10. 2022, do vydání zásob nebo do odvolání.

V Praze dne 24. října 2022
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