Speciální obchodní podmínky pro limitovanou akci glo™ hyper+ Startovací balíček,
konanou od 8. 11. 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 gloTM hyper+ Startovací balíček
konanou od 8. 11. 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 8. 11. 2021 až do vyprodání zásob nebo do odvolání a lze ji uplatnit na
nákup na e-shopu.
I.

Podmínky Akce

glo™ hyper+ STARTOVACÍ BALÍČEK
Akce gloTM hyper+ Startovací balíček (dále jen „Startovací balíček“) představuje možnost
kupujícícho na stránkách e-shopu, tj. https://shop.myglo.cz/, zakoupit Startovací balíček za celkovou
cenu 299,- Kč, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM hyper+ a dvou (2) jednotkových balení
náplní neoTM dle vlastního výběru kupujícího (výběr náplní probíhá v košíku). Cena zařízení gloTM
hyper+ v Startovacím balíčku činí 129,- Kč a cena za dvě (2) jednotková balení neoTM činí dohromady
částku 170,- Kč (cena jednotkového balení náplní neoTM činí 85,- Kč). Nárok na Startovací balíček má
nový zákazník, který si dosud nezakoupil zařízení gloTM HYPER nebo gloTM hyper+ samostatně nebo
jej neobdržel v rámci startovacího balíčku.
Akci Startovací balíček může v případě splnění podmínek kupující využít pouze jedenkrát.
Ke všem nákupům Startovacího balíčku bude poskytnuta doprava zdarma, a to do odvolání.

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 7. listopadu 2021

