Pravidlá akcie „1 + 1 zadarmo“
Cieľom tohto dokumentu je stanoviť úplné, jasné a záväzné pravidlá (ďalej ako „Pravidlá“) akcie s názvom „1
+ 1 zadarmo“ (ďalej ako „Akcia“)
1. Vyhlasovateľom Akcie je:
Soul of Business s.r.o., so sídlom Budovateľská 327, 925 51 Šintava, Slovenská republika, IČO: 359 59 835,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25179/T, (ďalej ako
„Organizátor").
2. Čas a miesto konania Akcie:
Akcia bude prebiehať v termíne od 18.04.2016 do 21.04.2016 do polnoci (ďalej ako „Doba konania Akcie“).
Akcia sa koná na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej ako „Miesto konania Akcie“).
3. Účasť na Akcii:
Na Akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území
Slovenskej alebo Českej republiky a ktorá splní podmienky uvedené v týchto pravidlách Akcie, s nasledujúcimi
výnimkami:
Na Akcii sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere s Organizátorom alebo
ktoré sú s takýmito osobami vo vzťahu blízkych osôb.
4. Mechanizmus akcie:
Predmetom Akcie je kúpa vstupenky na konferenciu Organizátora: Brian Tracy - Nový začiatok, ktorá sa koná
dňa 23.04. a 24.04.2016 v TOP Hoteli Praha, Blažímská 1784/4, 149 00, Praha 4 - Chodov, Česká republika
(ďalej ako "Konferencia"). Účastník Akcie, ktorý si zakúpi počas Doby konania Akcie prostredníctvom
webových stránok: www.briantracy.sk, www.briantracy2016.cz, www.briantracy2016.sk, www.you-academy.sk
alebo www.soulofbusiness.sk jednu z nasledovných vstupeniek typu:
- GOLD vo výške 397,- EUR,
- VIP vo výške 497,- EUR,
- DIAMOND 1.397,- EUR
dostane zadarmo ešte jednu vstupenku rovnakého typu, akú si zakúpil. Bližšie informácie k jednotlivým typom
vstupeniek nájde Účastník Akcie na webovej stránke http://briantracy.sk/obchodne-podmienky/.
5. Ostatné ustanovenia Akcie:
§
Organizátor Akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá Akcie či Akciu
prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodu.
§
Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti týkajúce sa splnenia podmienok účasti na tejto Akcii rozhoduje
v konkrétnych prípadoch o účasti na tejto Akcii s konečnou platnosťou Organizátor Akcie.
§
Účasťou na Akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami Akcie a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.
§ Účasť na Akcii nie je možné vymáhať súdnou cestou.
§ Pravidlá Akcie sú k dispozícii na webovej adrese Organizátora Akcie www.soulofbusiness.sk

V Šintave, dňa 15.04.2016
.......................................................
Soul of Business s.r.o.
Peter Betyár, konateľ

