
 

Jak se zúčastnit
Do soutěže se automatiky přihlásíte dokončením objednávky, nebo vyplněním a vhozením do boxu na 
prodejně. Zásilky, které nebudou převzaty, nebo později odstoupíte od kupní smlouvy, budou ze soutěže . 
Platí pro prodej nad 300 Kč. Do této částky se nezapočítává dopravné ani dobírka.

Platnost akce
Soutěž platí pro objednávky a prodeje uskutečněné od 1.8.2016 do 30.11.2016.

Pravidla soutěže
Do soutěže se můžete zapojit nákupem nad 300 Kč v internetových obchodech  
a , či v našich prodejnách v Praze a Brně. Do této částky se nezapočítává dopravné ani 
doběrečné. Pokud nákup uskutečníte přes naše eshopy, automaticky se Vaše objednávka dostává do slosování. 
Podmínkou je ale dosažená částka 300 Kč a . Objednávky, u kterých odstoupíte 
od kupní smlouvy, nebo je nepřevezmete či nevyzvednete, budou z losování vyřazeny.
Pokud nákup uskutečníte na prodejně, dostanete od obsluhy lísteček, kde vyplníte svoje kontaktní údaje s číslem
účtenky. Ten pak hodíte do boxu přímo na prodejně.
Do slosování se dostává každá objednávka nad 300 Kč. Tedy čím více nákupů, tím větší šance na získání ceny. 
Pro jednoho zákazníka ale platí jedna objednávka na den. Nelze tedy rozdělit nákup na dvě a více částí. Pokud
bude objednávka sloučena s další objednávkou (např. druhý den) jedná se o jednu objednávku s jedním dopravným.
Prodávající si vyhrazuje právo vyřadit objednávky ze soutěže, pokud dojde k porušení podmínek soutěže. Také si 
vyhrazuje právo zařadit objednávku do soutěže (např. pokud si zákazník objedná nad 300,- Kč a hodnota dodaného
zboží bude v rozmezí 1,- až 299,- Kč, protože nebudeme moci dodat zboží, které je uváděno jako „skladem”).

Ceny
Všechny ceny losujeme dvakrát:
a) pro všechny objednávky z  a
b) pro všechny objednávky z  

1. cena – Kompletní ošetření celého obličeje, krku a dekoltu neinvazivním přístrojem HIFULTHERAPY SMAS 
                
2. cena – Ošetření celého obličeje neinvazivním přístrojem HIFULTHERAPY SMAS 

3. cena – Ošetření jedné vybrané oblasti neinvazivním přístrojem ultrazvukové liposukce HIFU body slim
                
4. cena – Poukázka na 

 1.500 Kč
5. cena – Poukázka na  

1.000 Kč

Losování
Losování proběhne ve čtvrtek 8.12.2016 od 17:00 na prodejně v Praze a Brně.
V Praze budou losovány nákupy a všechny vydané objednávky z  eshopu . 
V Brně budou losovány nákupy a všechny vydané objednávky z eshopu . 
Z losování budou vyřazeny nevyzvednuté a vrácené objednávky. Je tedy nutné vyzvednout osobní odběry 
(z objednávek do 30.11. 2016) do 8.12. 2016 17.00 hodin. 
Na losování se můžete přijít podívat. Výsledky a záznam bude uveřejněn na našich webových a facebookových 
stránkách.

Kontaktování výherců
V následujícím týdnu od losování budeme kontaktovat výherce. Pokud se s Vámi nebude možné do 15.12.2016 
spojit, bude místo Vás automaticky vylosován náhradní výherce. Poté se s Vámi domluvíme na předání poukázek.
Můžete si vybrat, jestli je chcete e-mailem nebo zaslat poštou. 

Prodávající si vyhrazuje právo vyřadit objednávky ze soutěže, pokud dojde k porušení podmínek soutěže. 

Veškeré kontaktní údaje budou použity pouze pro interní potřeby. Zveřejněny budou pouze jména bez příjmení,
 města, odkud výherci pocházejí a čísla objednávek.

dobře vyplněné kontaktní údaje

kupónu 
vyřazeny

 prodej v pražské prodejně
a prodej v brněnské prodejně

v Estetickém centru Diberon visage v Praze.
v Estetickém centru Diberon 

                visage v Praze.

v Estetickém centru Diberon visage v Praze.
nákup značkového zboží N&N, NLAC, Gelgio a Holiday dle vlastního výběru v hodnotě 

               
nákup značkového zboží N&N, NLAC, Gelgio a Holiday dle vlastního výběru v hodnotě 

                

Poukázky je třeba směnit za zboží či služby do šesti
měsíců od losování tj. do 8.6.2017.

www.nehty-nehty.cz
www.eshop-nehty.cz

www.nehty-nehty.cz,
www.eshop-nehty.cz

www.nehty-nehty.cz
www.eshop-nehty.cz

SOUTĚŽ O ATRAKTIVNÍ CENY
Pravidla soutěže
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