
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AKCE „Answear & eSky” 

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále pouze: Podmínky) určují podmínky a pravidla, kterými se 

řídí akce (dále pouze: Akce) s názvem Answear & eSky.   

2. Organizátorem Akce je eSky.pl S.A. se sídlem v Radomi, Polsko, adresa: plac 

Jagielloński 8, 26-600 Radom, vepsána do celostátního rejstříku firem vedeného okresním 

soudem pro hl. město Varšava u XIV. hospodářského oddělení pod číslem  KRS 

0000383663, DIČ: 9481987199, mající základový vklad ve výši 990.471 PLN (v úplnosti 

splacený), majitel internetového obchodu nacházejícího se na internetové doméně esky.pl, 

esky.com a jiných internetových doménách.  

3. Partnerem akce je Wearco Sp. z o.o. se sídlem v Polsku, adresa sídla: ul. Na Zjeździe 11, 
30-527, Kraków,  registrovaná krajským soudem v Krakově KRS pod číslem 0000414701, 
NIP: 679-308-03-90, REGON: 122515020. 

  
4. Účastníkem Akce je každá osoba, která využívá oprávnění vymezená těmito Podmínkami 

v rámci Akce, která se koná na internetovém portálu nacházejícím se na doméně: 

https://answear.esky.cz.  

5. Organizátor nezískává od Partnera osobní údaje účastníka Akce, ani nepředává tyto údaje 

Partnerovi.  

6. Akce trvá od 15.05.2018 do 30.06.2018 .  

7. Účastník může využít akční ceny pod podmínkou, že poskytne svou  e-mailovou adresu 

na internetové stránce https://answear.esky.cz/, použije slevový kód, vyjádří souhlas se 

všeobecnými podmínkami Akce a vyjádří souhlas s odběrem obchodních informací od 

eSky.pl S.A. na uvedenou e-mailovou adresu.  

8. Splnění podmínek z bodu 7 a vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami opravňuje 

Účastníka k získání slevy ve výši 120 Kč (dále pouze: Sleva) na každou letenku zakoupenou 

v rámci jedné transakce určené níže.  

9. Využití Slevy je možné pouze po splnění podmínek určených v bodu 7 výše během 

nákupu letenky realizované v rámci jediné transakce, která je zahájena automaticky ihned po 

přechodu ze stránky https://answear.esky.cz/ do sekce akce.  

10. Organizátor nenese odpovědnost za činnost Účastníka neprováděnou ve shodě 

s obsahem těchto Podmínek. 

11. Zákazník má v rámci Akce prostřednictvím realizace jedné transakce nárok na Slevu na 

každou zakoupenou letenku.  

12. Zákazník může využít Akci opakovaně.  

13. Během provádění objednávky je Sleva odečtena automaticky po přechodu na druhou 

stránku rezervačního formuláře, pokud se na tyto produkty vztahuje Akce podle podmínek 

popsaných v Podmínkách a podle procedury popsané v bodě 9 výše.  

14. Akce se vztahuje na objednávky prováděné během trvání Akce a realizované 

v pozdějším období.  

15. Administrátorem osobních údajů získaných pro realizaci Akce je Organizátor. V případě 

vyjádření souhlasu na odběr obchodních informací od eSky.pl S.A. budou osobní údaje (e-

mailová adresa) použity také k tomuto účelu. Objednané služby (v rámci Akce) podléhají 

podmínkám, se kterými musí být vyjádřen souhlas během transakčního procesu. Uvedení 
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osobních údajů je dobrovolné, ale nutné pro využití Akce. Zákazníci mají právo opravit, 

změnit nebo aktualizovat své osobní údaje.  

16. Akce se nevztahuje na objednávky provedené před zahájením Akce, které jsou 

realizovány během trvání Akce.  

17. Sleva spojená s touto Akcí se vztahuje pouze na letenky za jejich nesníženou cenu a 

nelze ji kombinovat s jinými akcemi.  

18. V případě reklamace prosíme o kontakt na e-mailovou adresu: info@esky.cz. Reklamace 

bude vyřízena v termínu 14 dnů od okamžiku, co ji Organizátor obdrží. O jejím výsledku 

bude Zákazník informován prostřednictvím e-mailu. Reklamace musí obsahovat jméno a 

příjmení Zákazníka, kontaktní údaje a popis reklamace.  

19. V záležitostech nevymezených těmito Podmínkami budou použity předpisy občanského 

zákoníku a dalších všeobecně platných zákonů. 

20. Tyto podmínky mohou být změněny během trvání Akce z odůvodněných organizačních a 

právních příčin – tyto změny ale nebudou mít vliv na již nabytá oprávnění účastníku Akce.   

21. Tyto podmínky jsou dostupné na stránce https://answear.esky.cz/ a v sídle Organizátora. 

https://answear.esky.cz/

