Pravidlá propagačnej kampane „Answear & eSky“
1. Tieto pravidlá a nariadenia (ďalej len „pravidlá“) špecifikujú podmienky propagačnej kampane
(ďalej len „propagačná kampaň“) s názvom „Answear & eSky“.
2. Organizátorom tejto kampane je eSky.pl S.A. so sídlom v meste Radom, Plac Jagielloński 8,
26-600 Radom, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným
súdom hlavného mesta Varšava vo Varšave, XIV obchodná divízia Národného súdneho registra
pod referenčným číslom KRS 00, 00383663, DIČ: 9481987199, so základným imaním splateným v
plnej výške 990.471 PLN, ktorá je majiteľom internetového obchodu na doméne esky.pl, esky.com
a na iných internetových doménach.
3. Partnerom kampane je Wearco Sp. z o.o. so sídlom v Poľsku adresa sídla: ul. Na Zjeździe 11,
30-527, Kraków, registrovaná krajským súdom v Krakove KRS pod číslom 0000414701, NIP: 679308-03-90, REGON: 122515020.
4. Účastníkom kampane je každá osoba, využívajúca v týchto pravidlách uvedené práva v rámci
propagačnej kampane, ktorá prebieha na doméne https://answear.esky.sk.
5. Organizátor od partnera nezískal ani s partnerom nezdieľa osobné údaje účastníkov
propagačnej akcie.
6. Propagačná kampaň trvá od 15.05.2018 do 30.06.2018.
7. Podmienkou využitia výhod, plynúcich z propagačnej kampane, je pre účastníka zdieľanie emailovej adresy na webovej stránke https://answear.esky.sk/, použitie zľavového kódu,
odsúhlasenie zmluvných podmienok propagačnej kampane a súhlas s prijímaním komerčných
informácií od eSky.pl S.A., ktoré budú zasielané na účastníkom dobrovoľne poskytnutú e-mailovú
adresu.
8. Splnenie podmienok, uvedených v bode 7, a akceptovanie požadovaných podmienok oprávňuje
účastníka získať zľavu vo výške 5 € (ďalej len ako „zľava“) na každú letenku zakúpenú v rámci
jednej transakcie (špecifikované na ďalších riadkoch týchto pravidiel).
9. Použitie zľavy je možné len po splnení podmienok v bode 7 týchto pravidiel a počas kúpy
letenky, ku ktorej dôjde ihneď po prechode z webu https://answear.esky.sk/ do sekcie „akcie“.
10. Organizátor nenesie zodpovednosť za konanie účastníka, ktoré je v rozpore s tu uvedenými
pravidlami.
11. Účastník je v rámci propagačnej kampane oprávnený uplatniť si nárok na zľavu za zakúpenú
letenku po tom, čo skompletizuje jednu transakciu.
12. Účastník je oprávnený použiť propagačnú kampaň viackrát.
13. Počas objednávky sa zľava automaticky započíta po prechode do druhého kroku rezervácie –
ak sú zakúpené produkty zahrnuté v propagačnej kampani na základe podmienok uvedených v
bode 9 týchto pravidiel.
14. Propagačná kampaň sa vzťahuje na objednávky zadané počas obdobia propagačnej kampane
a splnené v neskoršom období.
15. Organizátor je správcom osobných údajov, získaných za účelom vykonania propagačnej
kampane. V prípade súhlasu s odovzdávaním informácií komerčného charakteru prostredníctvom
eSky.pl S.A. budú osobné údaje (e-mailová adresa) spracované aj za týmto účelom. Objednané
služby (ako súčasť propagačnej kampane) podliehajú podmienkam, ktoré je v rámci procesu nutné
prijať. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, zároveň však nevyhnutné na získanie

benefitov z propagačnej kampane. Účastníci majú právo poskytnuté údaje opraviť, zmeniť alebo
aktualizovať.
16. Propagačná kampaň sa nevzťahuje na objednávky realizované pred začatím kampane a
realizované v období trvania kampane.
17. Zľava vyplývajúca z propagačnej kampane sa vzťahuje iba na letenky v bežnej cenovej hladine
a nedá sa kombinovať s inými propagačnými akciami či zľavami.
18. V prípade akýchkoľvek sťažností nás, prosím, kontaktujte na nasledovnej e-mailovej adrese:
info@esky.sk Sťažnosť bude posúdená organizátorom do 14 dní od jej obdržania a zákazník bude
o výsledku posúdenia informovaný e-mailovou správou. Sťažnosť by mala obsahovať meno a
priezvisko zákazníka, jeho kontaktné informácie a popis sťažnosti ako takej.
19. Vo všetkých náležitostiach, ktoré v týchto pravidlách nie sú uvedené, sa uplatňujú ustanovenia
občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne platné zákonné ustanovenia v rámci právneho
systému Poľskej republiky.
20. Tieto pravidlá sa môžu počas trvania propagačnej kampane meniť z dôvodu závažných
organizačných a právnych dôvodov. Zmeny však nebudú mať vplyv na už nadobudnuté práva
účastníkov propagačnej kampane.
21. Tieto pravidlá sú k dispozícii na webovej stránke https://answear.esky.sk/ a v sídle
organizátora.

