
Pravidla akce   

„Získejte 200 Kč na další nákup na Notinu“  

I.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1. Obchodní společnost Notino s.r.o., IČO 27609057, DIČ CZ27609057, sídlem Londýnské 

náměstí 881/6, 639 00, Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, spisová značka C 101025, (dále jen „Notino“) organizuje v termínu od 00:01 hodin 

dne 07. 06. 2021 do 23:59 hodin dne 27. 06. 2021 (dále jen „Doba konání“) 

marketingovou kampaň zvanou „Získejte 200 Kč na další nákup na Notinu“ (dále jen 

„Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici 

na internetové stránce www.notino.cz/mastercard.  

II.  ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ  

1. Pokud splní zákazník z České republiky, spotřebitel, fyzická osoba starší 18 let 

(dále jen „Účastník“) podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, 

může získat 200 Kč na další nákup na Notinu v podobě voucheru. 

2. Voucher získá dle odst. 1 zákazník, který v Době konání nakoupí a uhradí jakýkoliv 

fyzický produkt či produkty (tj. netýká se licencí a/nebo služeb ani dárkových poukazů) 

z e-shopu nebo aplikace Notino, přičemž celková hodnota objednávky bude činit 

minimálně 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) vč. DPH a úhradu nákupu provede 

prostřednictvím online platby kartou Mastercard.  

Do celkové hodnoty objednávky se nezapočítává cena dopravy a doplňkových služeb. 

Kampaň se nevztahuje na platby kartou prostřednictvím Apple Pay, Google Pay apod. 

 

3. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří: 

1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech; 

2. K platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé; 

3. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí 

podvodného jednání v souvislosti s Kampaní; 

4. Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace. 

4. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, 

která by mu mohla vzniknout. 

 

   
  



III. PODMÍNKY OBDRŽENÍ A UPLATNĚNÍ VOUCHERU 

1. Účastník, který splnil podmínky dle čl. II., obdrží voucher s příslušnými pokyny 

elektronicky na e-mailovou adresu zadanou při vytváření objednávky, a to do dvou 

pracovních dnů od splnění těchto podmínek.  

2. Platnost voucheru je do 31. 7. 2021 a lze jej uplatnit bez omezení na jakékoli produkty 

na e-shopu nebo v aplikaci Notino kromě dárkových poukazů. Voucher lze využít  

i na nákup v nižší hodnotě než 200 Kč, ale zbylá částka již nelze dále uplatnit.  

3. Voucher ve výši 200 Kč lze uplatnit pouze při platbě kartou Mastercard. 

4. Voucher nelze uplatnit v kamenných prodejnách Notino. 

5. Notino výslovně uvádí, že voucher ve výši 200 Kč není možné proplatit v hotovosti, 

a to ani při případném vrácení zakoupeného zboží, na jehož doručení byl voucher použit. 

Notino takovému Účastníkovi, který vrátí zboží uhrazené prostřednictvím voucheru, 

neposkytne finanční náhradu.  

6. Při stornování objednávky nemá zákazník na slevový kód nárok. Pokud je slevový kód 

vydán a následně dojde ke stornování objednávky, slevový kód se deaktivuje a zákazník 

nemá právo na jeho využití. 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Notino prohlašuje, že není odpovědné za chyby způsobené při přenosu elektronických 

zpráv.  

2. Notino si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit. 

3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Kampani. 

4. Kampaň platí do vyčerpání zásob. 

5. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.  

6. Notino si vyhrazuje právo bez náhrady Kampaň zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit 

či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, 

že změnu vyhlásí na webových stránkách Kampaně, kde jsou tak k dispozici platná 

a úplná pravidla. 

 

V Brně, dne 31. 5. 2021  

  

   

  


