PRAVIDLA KAMPANĚ BERGHOFF
Exkluzivní kuchyňské nádobí a výrobky z řady BergHOFF
(dále jen „Kampaň”)
Pořadatel a organizátor Kampaně: Společnost Tesco Stores ČR a.s. (IČO: 45308314, se sídlem Vršovická
1527/68b, 100 00 Praha 10).
Místo a doba trvání Kampaně: Kampaň probíhá ve všech kamenných prodejnách společnosti Tesco
označených logem „Tesco” (Tesco Hypermarket, Tesco Supermarket) s výjimkou prodejen Tesco Express
a v Clubcard aplikaci. E-známky v rámci Kampaně lze sbírat od 16.9.2020 do 17.11.2020. E-známky lze
vyměnit za slevu na exkluzivní kuchyňské nádobí značky BergHOFF do 24.11.2020 anebo do vyčerpání
zásob v jednotlivých prodejnách.
Pravidla Kampaně:
Kampaně se mohou účastnit všichni zákazníci Clubcard využívající nejnovější verzi mobilní aplikace
Clubcard (verze 3.0.0 nebo vyšší). Předpokladem účasti na této Kampani je přihlášení v mobilní aplikaci
Clubcard a potvrzení účasti v Kampani odsouhlasením podmínek Kampaně. Kampaň je podporována na
mobilních zařízeních Android a iOS.
Zákazník Clubcard (dále jen „Zákazník“) při placení na pokladně naskenuje svoji Clubcard uloženou v
mobilní aplikaci a následně za každých 200 Kč hodnoty nákupu v rámci jedné platby v obchodech Tesco
obdrží jednu známku vydanou v elektronické podobě, zpřístupněnou přímo v aplikaci Clubcard daného člena
(„e-známka“).
Zákazník Clubcard sbírá e-známky přímo v aplikaci, kde vidí jejich počet v sekci E-známka. Při nasbírání
příslušného počtu e-známek je může vyměnit za slevu na nákup kuchyňského nádobí značky BergHOFF.
E-známku není možné získat za nákup alkoholu, tabákových výrobků a elektronických cigaret; počáteční
kojenecké výživy; novin a časopisů; zálohové platby za vratné obaly a nákupní tašky; poukázek Tesco a
dárkových poukázek Tesco; plateb uskutečněných na pokladně v obchodě Tesco (např. dobití kreditu, Sazka
terminál).
E-známky lze sbírat i v Tesco On-line nákupech, Tesco Zásilce a na Tesco čerpacích stanicích.
Nasbírá-li Zákazník 10 nebo 15 e-známek (podle druhu výrobku), může získat až 60 % slevu na exkluzivní
kuchyňské nádobí značky BergHOFF. Po nasbírání příslušného počtu e-známek je potřeba v aplikaci
Clubcard zmáčknout „Uplatnit e-známky a získat slevu“ a spolu s předmětným zbožím nechat slevu
naskenovat při platbě pracovníkovi pokladny. Tuto slevu lze uplatnit výlučně na jeden výrobek z řady
kuchyňského nádobí BergHOFF. Po uplatnění této slevy může Zákazník dále sbírat e-známky a po nasbírání
příslušného počtu si Zákazník může vygenerovat další slevu.
Kuchyňské nádobí značky BergHOFF lze zakoupit i bez předložení e-známek a bez aplikace Clubcard,
avšak bez slevy, za plnou původní cenu.
Slevy nemohou být kombinovány. Počet produktů na osobu není omezen.
Nabídka exkluzivního kuchyňského nádobí značky BergHOFF je dostupná ve vybraných obchodech
společnosti Tesco, s výjimkou Tesco Express, Tesco čerpacích stanic a služby Tesco On-line nákupy a
Tesco Zásilka. Všechny výrobky jsou dostupné v omezeném počtu. Dostupnost výrobků se v jednotlivých
obchodech liší.
Tesco má právo v době trvání Kampaně uskutečnit krátkodobou akci, jejímž cílem bude rozdávání většího
počtu e-známek než je stanoveno v Podmínkách nebo jiným způsobem dočasně upravit pravidla Kampaně
za účelem její propagace a podpory. Tesco si dále vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit
tuto nabídku kdykoliv v průběhu trvání věrnostní Kampaně, a to tak, že je zveřejní na stránkách
http://www.itesco.cz/hello/berghoff. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Na získání výrobku BergHOFF se slevou či jiné plnění dle těchto podmínek Kampaně není právní nárok.
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E-známky nemohou být vyměněny za hotovost a nemají žádnou nominální hodnotu.
V případě oprávněné reklamace spojené s vrácením výrobku BergHOFF získaného se slevou za nasbírané
e-známky Vám bude vrácena pouze skutečně zaplacená cena za výrobek.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách Kampaně rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
Podrobnosti o Kampani naleznete v informačním centru a na http://www.itesco.cz/hello/berghoff.
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