
PRAVIDLA AKCE ROWENTA 

Malé domácí spotřebiče pro úklid domácnosti a výrobky z řady péče o tělo (dále jen „Akce”) 

Pořadatel a organizátor Akce: Společnost Tesco Stores ČR a.s. (IČO: 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68b, 

100 00 Praha 10). 

Místo a doba trvání Akce: Akce probíhá ve všech prodejnách společnosti Tesco označených logem „Tesco” (Tesco 

Hypermarket, Tesco Supermarket, Tesco Expres) s výjimkou čerpacích stanic, a to od 9.10.2019 do 19.01.2020 

anebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Známky lze vyměnit za slevu na exkluzivní výrobky Rowenta 

do 04.02.2020. 

Podmínky Akce: 

• Za každých 200 Kč vašeho nákupu v rámci jedné platby v kamenných obchodech Tesco obdržíte v době trvání 

Akce u pokladny 1 známku. V případě platby u samoobslužné pokladny požádejte o známku odpovědného 

pracovníka pokladny. Nárok na známky nevzniká v případě nákupu na čerpacích stanicích Tesco. Do hodnoty 

nákupu se nezapočítává cena tabákových výrobků, počáteční kojenecké výživy a cena zakoupeného výrobky 

značky Rowenta. 

• Nasbírané známky se nalepují na hrací kartu. Hrací karty jsou k dostání u pokladny, na informacích prodejen 

společnosti Tesco nebo u vystaveného zboží značky Rowenta. Hrací kartu je také možné stáhnout a vytisknout 

zde: www.itesco.cz/rowenta. 

• Nasbíráte-li 10 nebo 15 známek (podle druhu výrobku), můžete získat 40% - 55% slevu na exkluzivní výrobky 

značky Rowenta. Vyplněnou hrací kartu s nalepenýma známkama je potřeba spolu s předmětným zbožím 

odevzdat při platbě pracovníkovi pokladny. Výrobky Rowenta za zvýhodněnou cenu je možné zakoupit pouze s 

kartou Clubcard.  

• Slevu vyplývající z jedné vyplněné hrací karty s příslušným počtem známek lze uplatnit výlučně na jeden 

výrobek. 

• Výrobky mohou být zakoupeny i bez předložení známek a karty Clubcard, avšak bez slevy, za plnou původní 

cenu. 

 • Slevy nemohou být kombinovány. Počet produktů na osobu není omezen. 

 • Nabídka exkluzivních výrobků Rowenta je dostupná ve vybraných obchodech společnosti Tesco, s výjimkou 

čerpacích stanic. Všechny výrobky jsou dostupné v omezeném počtu. Dostupnost výrobků se v jednotlivých 

obchodech liší. Tesco si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit tuto nabídku kdykoliv v průběhu 

trvání věrnostní Akce, a to tak, že je zveřejní na stránkách www.itesco.cz/rowenta. Účinnost této změny nastává 

okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 

• Zničené/roztrhané či jinak poškozené nebo okopírované známky nebudou uznány za platné a budou odmítnuty. 

V případě ztráty nebo poškození známky nebude náhradní známka vydána. 

• Na cenu výrobku Rowenta se slevou či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok. 

• Účastník nemá právo na vydání známky v jiné prodejně společnosti Tesco, než ve které učinil svůj nákup.  

• Známky nemohou být vyměněny za hotovost a nemají žádnou nominální hodnotu. V případě oprávněné 

reklamace spojené s vrácením výrobku Rowenta získaného se slevou za nasbírané známky Vám bude vrácena 

pouze skutečně zaplacená cena za výrobek. 

 • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách Akce rozhoduje s konečnou platností pořadatel.   

Podrobnosti o akci naleznete v informačním centru a na www.itesco.cz/rowenta. 
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