
REMESCAR Metličkové žilky GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ – OBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY 

Vyžadujeme originální balení a originální účtenku za účelem vrácení peněz. Proto je důležité ujistit 
se, že máte k dispozici tyto dvě věcí před tím, než budete pokračovat. Děkujeme Vám za 
pochopení.  

Obecná pravidla a podmínky:  

 Účastí na této nabídce vyjadřujete souhlas s následujícími pravidly a podmínkami.  

 Tuto nabídku je možné uplatnit na následující výrobek: Remescar Metličkové žilky 50 ml – 
čárový kód: 5425012531154  

 Tato nabídka se vztahuje pouze na osoby s evropským bankovním účtem ve formátu 
IBAN/BIC a se stávající adresou v České republice.  

 Tato nabídka platí pouze v České republice v období 01/01/2020 a 31/12/2020. Zaslané 
žádosti budou akceptovány do 31/01/2021.  

 Žádost o vrácení peněz (viz níže) musí být předložena do 30 dní od nákupu výrobku. Vrácení 
peněz bude uskutečněno převodem na účet do 6 až 8 týdnů.  

 Tato nabídka je omezena na jedno vrácení peněz na jednu rodinu (stejné jméno, adresa nebo 
bankovní účet).  

 Výrobek nemůže být vyměněn za peníze v místě prodeje.  

 

Pokud nejsem spokojený/á, jak získám peníze zpět?  

1. Na originální účtence zakroužkujte datum nákupu a cenu výrobku REMESCAR Metličkové 
žilky.  

2. Na papír napište své kontaktní údaje (jméno a příjmení, úplnou adresu, e-mailovou adresu, 
číslo bankovního účtu ve formátu IBAN/BIC) a důvod Vaší nespokojenosti.  

3. Zašlete doporučený balíček, obsahující originální účtenku (kopie nebude uznána), originální 
balení a vysvětlující dopis do 30 dní od nákupu (razítko pošty je rozhodující), na adresu:  

REMESCAR ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ  
Mark Distri, spol. s r.o.   

Pod Belárii 784/2,  

Praha 4, 143 00 - Česká republika 



Důležité:  

• K žádostem, které nesplňují kteroukoliv z výše zmíněných podmínek, se nepřihlíží.  

• Při shledání nečitelnosti účtenky či vysvětlujícího dopisu bude takovýto dokument 
považován za neplatný, a proto bude vyřazen z účasti v této nabídce.  

• Náklady na poštovné nebudou nahrazeny.  

 

Osobní údaje účastníků poskytnuté společnosti Mark Distri, spol. s.r.o. v souvislosti s touto nabídkou 
jsou chráněny podle platných právních předpisů. Vaše osobní údaje nebudou předány ani prodány 
třetí straně.  

Společnost Mark Distri, spol. s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoliv chyby v informacích 
poskytnutých účastníky v souvislosti s touto nabídkou.  

Společnost Mark Distri, spol. s.r.o. nenese odpovědnost za ztrátu důkazu o koupi produktu.  

Tato nabídka zamýšlí poskytnout stejné podmínky všem účastnícím se zákazníkům, proto musí být 
pravidla v dobré víře striktně dodržována. V případě zneužití, podvodu či manipulace je společnost 
Mark Distri, spol. s.r.o. oprávněna z této nabídky účastníky nebo skupiny účastníků vyloučit. 
Společnost Mark Distri, spol. s.r.o. má právo takto učinit na základě podezření a není povinna 
informovat tyto účastníky ani jim poskytovat důkazy.  

Společnost Mark Distri, spol. s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky nebo platnosti jejího trvání, 

pokud nastanou nepředvídané okolnosti mimo její vliv. Společnost Mark Distri, spol. s.r.o. nemůže 

být činěna odpovědnou, pokud dojde k přerušení, odložení nebo zrušení nabídky vlivem okolností 

mimo její kontrolu. Ve všech případech, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Obecných pravidlech 

a podmínkách, je rozhodnutí na společnosti Mark Distri, spol. s.r.o. a proti takovému rozhodnutí není 

možné se odvolat. 


