Speciální obchodní podmínky pro limitovanou akci glo™ hyper+ Speciální startovací
balíčky a zařízení, konanou od 18. 8. 2021 do vyprodání zásob nebo 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 limitovanou akci glo™ hyper+ Speciální startovací
balíčky (níže jako AKČNÍ STARTOVACÍ BALÍČEK a AKČNÍ ZVÝHODNĚNÝ STARTOVACÍ
BALÍČEK) a zařízení (níže jako AKČNÍ glo™ hyper+) konanou od 18. 8. 2021 do vyprodání zásob
nebo do odvolání (dále jen „Akce“), zůstávají v platnosti a těmito speciálními obchodními
podmínkami nedotčena.
Obecná ustanovení
Akce se koná v období od 18. 8. 2021 až do vyprodání zásob nebo do odvolání. Tato akce platí pouze
na e-shopu https://shop.myglo.cz/.
I.

Podmínky Akce

AKČNÍ glo™ hyper+
Akce Akční glo™ hyper+ (dále jen „Akční glo™ hyper+“) představuje možnost kupujícího zakoupit
jedno (1) zařízení glo™ hyper+ za celkovou cenu 200,- Kč.
AKČNÍ STARTOVACÍ BALÍČEK
Akce Akční startovací balíček (dále jen „Akční Startovací balíček“) představuje možnost kupujícího
zakoupit Akční Startovací balíček za celkovou cenu 249,- Kč, který se skládá z jednoho (1) zařízení
gloTM hyper+ a třech (3) jednotkových balení náplní neoTM, dle vlastního výběru kupujícího. Cena
zařízení gloTM hyper+ v tomto Akčním startovacím balíčku činí 54,- Kč a cena za tři (3) jednotková
balení neoTM činí dohromady částku 195,- Kč (cena jednotkového balení náplní neoTM činí 65,- Kč).
AKČNÍ ZVÝHODNĚNÝ STARTOVACÍ BALÍČEK (podmínkou je registrace)

Podmínkou Akce Akční zvýhodněný startovací balíček (dále jen „Akční zvýhodněný startovací
balíček“) je registrace kupujícího na e-shopu https://shop.myglo.cz/.
Akce Akční zvýhodněný startovací balíček (dále jen „Akční zvýhodněný startovací balíček“) nabízí
registrovanému kupujícímu na stránkách e-shopu, tj. https://shop.myglo.cz/, možnost získat Akční
zvýhodněný startovací balíček za celkovou cenu 249,- Kč, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM
hyper+ a čtyřech (4) jednotkových balení náplní neoTM za cenu tří (3) jednotkových balení dle vlastního
výběru kupujícího. Cena zařízení gloTM hyper+ v tomto akčním zvýhodněném startovacím balíčku činí
49,- Kč a cena za čtyři (4) jednotková balení neoTM činí dohromady 200,- Kč (cena jednotkového
balení náplní neoTM činí 50,- Kč).
II.

Společné podmínky Akce

Akce se aktivuje kliknutím na speciální odkaz, který obsahuje unikátní slevový kód. Speciální odkaz
nalezne kupující v emailové zprávě,v SMS zprávě, či v reklamním sdělení publikovaném v online
prostředí. Akce platí jen pro nové, dosud neregistrované, zákazníky glo™ hyper+, či glo™ HYPER,
a to na základě záznamů evidovaných společností British American Tobacco (Czech Republic),
s.r.o., IČO 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426, e-mail: info@myglo.cz.
Akce může každý kupující využít pouze jedenkrát. Akce nelze kombinovat, tzn. že v momentě využití
jedné z nabídek upravených těmito podmínkami již není možné využít nabídky jiné.
K nákupu v rámci Akce bude poskytnuta doprava v ceně objednávky, a to do odvolání.
Společnost e-Commerce Business s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto speciální obchodní
podmínky, popřípadě Akci předčasně ukončit. 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 26. srpna 2021

