Oficiálne pravidlá akcie „GS MERILIN Harmony– garancia vrátenia
peňazí“

Tieto pravidlá upravujú podmienky akcie „GS Merilin Harmony – garancia vrátenia peňazí.“ (ďalej len
„akcia“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom záväzne upravujúcim pravidlá uvedenej akcie vo
vzťahu k spotrebiteľom.
Tieto pravidlá môžu byť pozmenené organizátorom akcie formou písomných dodatkov k týmto
pravidlám.
Užívajte minimálne jednu tabletu prípravku – výživového doplnku GS Merilin Harmony nepretržite
denne po dobu minimálne 90 dní. V prípade, ak nebudete spokojní a oznámite nám svoje konkrétne
dôvody nespokojnosti s prípravkom vzťahujúce sa k zloženiu prípravku, ktoré budú v priamej príčinnej
a logickej súvislosti so zložením a užívaním prípravku, sme pripravení Vám vrátiť peniaze, ktoré ste
zaplatili za nákup 90 tabliet produktu (maximálne však čiastku vo výške 38,- € vrátane DPH), a to za
podmienok uvedených v týchto pravidlách.
1.

Organizátor

Organizátorom akcie je spoločnosť Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s., Pod Višňovkou
27/1662, 140 00, Praha 4 – Krč, IČ: 066 80 437, DIČ: CZ 066 80 437, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5507 (ďalej len „organizátor“ alebo
„spoločnosť GSP“).
2. Trvanie akcie
Akcia sa vzťahuje na prípravek GS Merilin Harmony vo veľkosti balení špecifikovaných v bode 4
týchto pravidiel zakúpených v období od 31. 3. 2020 do 31. 3. 2021. Obálky so všetkými
náležitosťami podľa týchto pravidiel, prosím, odošlite doporučene na adresu: Green-Swan
Pharmaceuticals CR, a.s, Pod Višňovkou 27/1662, 140 00, Praha 4 – Krč. Do akcie budú zaradené
iba tie osoby, ktoré dodržia vyššie uvedený dátum odoslania, a ktorých obálka bude doručená na
vyššie uvedenú adresu najneskôr do 31.3. 2021 za súčasného splnenia všetkých ďalej stanovených
podmienok.
3.

Kto sa môže zúčastniť akcie

Akcia bude prebiehať na území Českej a Slovenskej republiky.
Akcie sa môže zúčastniť každá žena staršia 40 rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej
republiky a vlastniaca účet v banke v Slovenskej republike s nasledujúcou výnimkou:
Akcie sa nemôžu zúčastniť ženy s precitlivenosťou na extrakt z ploštičníka hroznatého.
Akcie sa nemôžu zúčastniť ani osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi
alebo sú k takýmto osobám v blízkom vzťahu.
Každá účastníčka je oprávnená zúčastniť sa akcie iba raz.
4.

Výrobky zaradené do akcie

Výrobkami zaradenými do akcie „GS MERILIN HARMONY – garancia vrátenia peňazí“ sa rozumejú
tieto výrobky – výživové doplnky (produkt):
GS Merilin Harmony
Pričom garantované je vrátenie peňazí jedine za predpokladu, že bolo zakúpené množstvo minimálne
90 tabliet a maximálne 180 tabliet.

5.

Postup při vrátení prostriedkov vynaložených na zakúpenie výrobkov GS Merilin
Harmony

Účastníčka akcie, ktorá nebola s výrobkom GS Merilin Harmony spokojná (ďalej len „nespokojná
účastníčka“) a žiada vrátenie prostriedkov na zakúpenie tohto výrobku:
• vyplní riadne a úplne dotazník, ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel (ďalej „dotazník“) a zároveň
• dotazník odošle poštou, doporučene a ten bude doručený v období do 31. 3. 2020 na adresu
organizátora Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4
–Krč, a zároveň
• spolu s dotazníkom v obálke pošle aj originály dokladov o zaplatení (daňový doklad, účtenka
z lekárne) alebo originál faktúry s DPH opatrený pečiatkou predajcu, z ktorých jasne vyplýva,
že nespokojná účastníčka akcie zakúpila v Českej alebo Slovenskej republike minimálne
90 tabliet výživového GS Merilin Harmony v období do 31. 3. 2021, kedy sa predpokladá,
že deväťdesiatdennú kúru ukončí najneskôr dňa 31. 3. 2021, a zároveň
• čitateľne vypíše do dotazníka svoje meno a priezvisko, vek, adresu, telefónne číslo a e
-mailovú
adresu a súčasne zašle číslo svojho bankového účtu vedeného v banke v Slovenskej
republike.
Nespokojná účastníčka môže žiadať vrátenie peňazí až po uplynutí 90 dennej lehoty (dátum odoslania
nesmie byť skôr ako po uplynutí 90 dní od zakúpenia prípravku), po ktorú užívala tablety prípravku GS
Merilin Harmony.
6.

Podmienky vrátenia peňazí platné pre všetky účastníčky

V prípade riadneho a včasného splnenia všetkých vyššie uvedených krokov a v prípade overenia
totožnosti nespokojnej účastníčky povereným pracovníkom organizátora, ako aj pri splnení ďalej
stanovených podmienok, budú nespokojnej účastníčke akcie vrátené preukázateľne vynaložené
náklady na zakúpenie 90 tabliet výživového doplnku GS Merilin Harmony, pričom maximálna vrátená
čiastka je 38,- € vrátane DPH.
Účastníčke nárokujúcej si viackrát vrátenie preukázateľne vynaložených nákladov na produkty GS
Merilin Harmony, budú tieto náklady preplatené iba raz, a to vo výške čiastky uvedenej na doručených
dokladoch za prvých 90 tabliet výživového doplnku GS Merilin Harmony zakúpených vo vyššie
uvedenom období, vždy však maximálne 38,- € vrátane DPH.
Náklady preukázateľne vynaložené na zakúpenie 90 tabliet výživového doplnku GS Merilin Harmony
a nepresahujúce maximálnu výšku uvedenú v prvom odseku tohto článku, budú vrátené nespokojnej
účastníčke akcie bankovým prevodom na bankový účet nespokojnej účastníčky vedený v banke
v Českej alebo Slovenskej republike uvedenom v odpovedi tejto účastníčky, a to najneskôr
do 30. 6. 2021. Náklady na výplatu vynaložených prostriedkov budú hradené organizátorom.
Organizátor nezodpovedá za chybné uvedenie bankového spojenia nespokojnej účastníčky v jej
odpovedi. Poukázaním finančnej čiastky na bankový účet uvedený v odpovedi sa má za to, že
organizátor svoj záväzok - náklady na zakúpenie 90 tabliet výživového doplnku GS Merilin Harmony
poukázať nespokojnej účastníčke splnil.
Každá účastníčka sa môže akcie zúčastniť len jedenkrát. Zásielky zaslané organizátorovi, vrátane
originálov daňových dokladov či faktúr, nebudú účastníčkam akcie vrátené! O vrátení peňazí
rozhoduje organizátor na základe vyhodnotenia údajov zo zaslaného dotazníka. Za dôvody
nespokojnosti rozhodujúce pre vrátenie peňazí za zakúpený prípravok nebudú organizátorom uznané
také dôvody, ktoré nebudú v priamej príčinnej a logickej súvislosti so zložením a užívaním prípravku.
Rozhodnutie organizátora o splnení podmienok účastníčky pre vrátenie peňazí za zakúpený prípravok
GS Merilin Harmony je konečné. Žiadna nespokojná účastníčka nemôže požadovať čiastku inú než
doloženú vyššie uvedenými dokladmi a v maximálnej výške uvedenej v týchto podmienkach. Na
vrátenie peňazí neexistuje právny nárok a vymáhanie vrátenia peňazí súdnou cestou je vylúčené.
Organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť s tým, že takéto rozhodnutie bude uverejnené na
webových stránkach organizátora (www.merilin.sk), pričom tieto pravidlá sa v takom prípade použijú
na produkty zakúpené do okamžiku zverejnenia rozhodnutia o zrušení akcie.
Organizátor nezodpovedá za to, že zásielky zaslané do akcie nebudú poštou doručené, alebo že
budú pri preprave poštou stratené alebo poškodené. Zásielky nespň
ĺ ajúce podmienky akcie alebo
zásielky, ktoré budú pri doručení poškodené, ako aj zásielky zaslané na inú než hore uvedenú adresu
nebude organizátor brať na vedomie.

7.

Nakladanie s osobnými údajmi účastníčok

Každá účastníčka v akcii udeľuje poskytnutím informácií o svojom mene, priezvisku, veku, adrese
bydliska, telefónom čísle, e-mailovej adrese, ako aj informácií o čísle svojho bankového účtu (ďalej
len „osobné údaje“) organizátorovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom
overenia jej platnej účasti v akcii či zaslanie plnenia v prípade splnenia podmienok pre vrátenie
prostriedkov, ako aj k tomu, aby jej osobné údaje (okrem čísla bankového účtu) získané
organizátorom počas akcie boli zaradené do databázy organizátora akcie a spracované
organizátorom či treťou osobou organizátorom poverenou za účelom vykonávania marketingových
akcií organizátora, a to po dobu od vstupu účastníčky do akcie až do písomného odvolania súhlasu
alebo vyslovenia nesúhlasu účastníčky so spracovaním týchto údajov.
Organizátor vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje zabezpečí pred zneužitím, a že ich použije iba
k účelu vykonávania svojich marketingových akcií.
Účastníčka dáva bezplatný súhlas tiež so zverejnením týchto údajov v rozsahu meno, priezvisko
a názov mesta/obce bydliska tejto účastníčky v oznamovacích prostriedkoch a na webovej stránke
organizátora v súvislosti s konaním tejto akcie.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto akcie, prípadne akciu
zrušiť, predčasne ukončiť, prerušiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania akcie.
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania akcie zverejnené
v elektronickej podobe na webových stránkach organizátora (www.merilin.sk) a zároveň uložené
v písomnej podobe na adrese Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Pod Višňovkou 27/1662,
140 00, Praha 4 – Krč.
V Prahe dňa 31. 3. 2020
GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s.

