
Podmínky akce 

„ADVENTNÍ KALENDÁŘ” 

realizované v internetovém obchodě https://www.naqed.cz 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovení 

1.Tyto podmínky upravují zásady akce „ADVENTNÍ KALENDÁŘ“, trvající od 1. prosince 2021 do 24. 

prosince 2021 (včetně), pro objednávky realizované v internetovém obchodě https://www.naqed.cz 

 

2. Definice pojmů použitých v podmínkách této prodejní akce: 

 

a) Zákazník – osoba, která realizuje v internetovém obchodě Naqed.cz v období trvání akce 

objednávku v jakékoliv výši. 

b) Organizátor – Naqed, s.r.o., IČ: 046 08 763, se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 250684  

c) Prodejna – internetový obchod provozovaný Organizátorem na stránkách https://www.naqed.cz  

d) Produkt – každý produkt vystavený na stránkách Prodejny / internetovém obchodu. 

e) Akce , nebo-li dárek ke každé objednávce dle aktuální zobrazené kategorie v adventním kalendáři. 

Podmínky akce jsou popsány v Podmínkách akce. 

f) Podmínky akce – tento dokument. 

 

§ 2 

Zásady a trvání Akce 

 

1. Akce trvá od 1. 12. 2021 – 24.12. 2021 včetně. 

2. Akce se mohou zúčastnit všichni noví i stávající zákazníci internetového obchodu Naqed.cz, kteří 

během trvání Akce nakoupí v internetovém obchodě jeden či více produktů v libovolné hodnotě. 

3. V případě splnění podmínek uvedených v § 2 má zákazník nárok na dárek k objednávce z kategorie 

aktuálně zobrazené v otevřeném okénku adventního kalendáře. 

4. Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu akce dárky v rámci jednotlivých kategorií k objednávkám 

obměňovat dle jejich aktuální dostupnosti. 

5. Zákazník obdrží dárek k objednávce z konkrétní kategorie, která je zobrazena v otevřeném okénku 

adventního kalendáře v den realizace objednávky.  
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6. Každý den, případně pár po sobě jdoucích dnů, je aktivní dárek z jedné kategorie internetového 

obchodu.  

7. Pro přiřazení dárku k objednávce je nutné do objednávky vložit kód z aktuálně otevřeného 

okénka Adventního kalendáře. 

8. Upozornění: pro získání dárku NELZE do objednávky vkládat kódy z již uplynulých dnů! 

9. Akce se týká výhradně doručení produktů na území České republiky a Slovenské republiky. 

10. Podmínkou pro využití Akce je vytvoření a převzetí objednávky – dárek je součástí objednávky.  

 

§ 3 

Spojení s jinými akcemi a slevami 

Tato Akce se spojuje s jinými akcemi Organizátora, pokud není uvedeno jinak. 

 

§ 4 

Reklamace 

1. Všechny reklamace svázané s Akcí by měly být ohlášeny zákazníkem Naqed.cz v písemné formě na 

adresu Organizátora nebo e-mailem na: info@naqed.cz. 

2. Organizátor se k podané reklamaci vyjádří do 30ti dnů od data její obdržení a bude informovat 

Zákazníka Naqed.cz písemně nebo prostřednictvím e-mailu. 

V případě reklamace celé objednávky si Organizátor vyhrazuje právo požadovat s reklamovanou 

objednávkou navrácení dárku k objednávce z Akce Adventní kalendář. 

 

§ 5 

Místo publikace Podmínek prodejní akce 

Tyto Podmínky prodejní akce jsou dostupné k náhledu na stránkách internetového 

obchodu. Konkrétně na stránce: https://www.naqed.cz/adventni-kalendar  

 

§ 6 

Závěrečné ustanovení 

1. Pro případy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, platí obecně závazné platné právní 

předpisy, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. 

2. Podmínky nabývají platnosti dnem 1. prosince 2021. 
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