
Závazné podmínky vánoční prodejní akce 

Dárky vozí Leo Express 

 (dále pouze jako „Pravidla“) 

 

 

1 |  Pořadatel, Leo Express s.r.o., sídlem Řehořova 908/4, 130 00, Praha 3, IČO: 06661572, DIČ: 
CZ06661572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
286532, zastoupená Jakubem Svobodou, místopředsedou Rady jednatelů (dále jen „Pořadatel“), 
realizuje marketingovou a prodejní akci „Dárky vozí Leo Express“ (dále jen "Akce ").  

 

2 |  Popis Akce 

Pořadatel Akce poskytuje v období trvání Akce všem svým zákazníkům, cestujícím smluvní osobní 
přepravy (dále také „zákazník“), možnost získání slevového kódu pro uplatnění při nákupu u Partnera 
Akce v rozhodném období. Podmínkou získání slevového kódu je zakoupení platné jízdenky a zároveň 
realizovaná cesta vlakovou, autobusovou nebo minibusovou přepravou společnosti Pořadatele na 
základě takto zakoupené jízdenky  Slevový kód Pořadatele je doručován zákazníkovi elektronickou 
formou (emailem, zprávou ve Smile Clubu apod.).  

Za každou realizovanou jízdu s Pořadatelem obdrží zákazník jeden slevový kód, který může za 
podmínek níže uplatnit u Partnera. Zákazník tedy může získat slevový kód opakovaně. Slevový kód je 
určen pro použití výhradně při nákupu zboží u Partnera Akce formou online nákupu zboží Partnera 
Akce na jeho internetových stránkách https://eshop.eta.cz , včetně možného odběru zakoupeného 
zboží zdarma v kamenných prodejnách Partnera Akce, kdy seznam těchto kamenných prodejen je 
uveden na internetové adrese https://eshop.eta.cz/prodejny.  

Jednotlivé slevy není možno sčítat, pro každý nákup se slevou Pořadatele je určena jedna konkrétní 
sleva pro nákup. Jednotlivý slevový kód doručený Pořadatelem zákazníkovi má omezenou časovou 
platnost jednoho týdne pro uplatnění kódu při nákupu zboží u Partnera Akce. Slevy Akce Pořadatele 
nelze sčítat se slevovými akcemi Partnera akce v jeho internetovém obchodu (eshopu) na jeho 
internetových stránkách viz výše. Výše slevy je určena Partnerem Akce a je stanovena ve výši 20% 
z nabízené maloobchodní ceny v online prodeji na jeho internetových stránkách. Tato sleva je 
uplatnitelná na kterékoliv zboží z nabídky Partnera Akce s výjimkou výrobkové řady Gratus. 

3 |  Územní platnost Akce: 

 
a) Česká republika 
b) Slovenská republika 
c) Polská republika 
d) Rakouská republika 
e) Německá spolková republika 

 
Územní platností Akce se rozumí všechna místa realizace přepravy osob Pořadatele, včetně umístění 
pokladen partnerského prodeje jízdenek Pořadatele, kdy občanská příslušnost cestujícího v rámci 
platné přepravní smlouvy s Pořadatelem není rozhodnou skutečností pro uplatnění výhod této Akce.  
 

https://eshop.eta.cz/
https://eshop.eta.cz/prodejny


4|  Partner Akce:  

Partnerem Akce Pořadatele je společnost ETA a.s., sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 – Karlín, 
IČO: 27544001, DIČ: CZ27544001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 17862. Internetové stránky Partnera naleznete na adrese: https://www.eta.cz  
 
Partner Akce je akceptantem slevy vydané oprávněně zákazníkovi Pořadatelem v průběhu trvání Akce. 
Slevy při nákupu výrobků Partnera akce lze uplatnit výhradně při online nákupu zboží Partnera Akce na 
jeho internetových stránkách https://eshop.eta.cz , včetně odběru zdarma online zakoupeného zboží 
v kamenných prodejnách Partnera Akce, kdy seznam těchto kamenných prodejen je uveden na 
internetové adrese https://eshop.eta.cz/prodejny  
 
Partner Akce je společností prodávající zboží na základě uplatněné slevy pro nákup zboží vydané 
Pořadatelem. V souvislostí s Akcí výhradně a pouze Partner Akce nese veškerou právní odpovědnost 
související s prodejem zboží zákazníkovi (vady zboží, reklamace zboží apod.) v souladu s platnými 
právními předpisy ČR. 
 
5 |  Období trvání Akce:  

Akce probíhá od 13.11.2019 do 6.12.2019. Průběhem Akce se rozumí trvání nabídky výhod Akce 

zákazníkům Pořadatele.  

 
6 |  Společná ustanovení 
 
Zákazník svojí účastí v Akci vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly bez výhrad a zavazuje se je plně 
dodržovat.  

 
Zákazník svojí účastí v Akci uděluje samostatný souhlas se zpracováním, shromažďováním a 
uchováváním osobních údajů za podmínek uvedených na webu www.leoexpress.com v sekci Ochrana 
osobních údajů.   

Pořadatel informuje o přidělení výhody Akce oprávněnému zákazníkovi Pořadatele Partnera akce 
automaticky. 

Pořadatel Akce si vyhrazuje právo Akci kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit Pravidla  
Akce.Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se Akce podle vlastního uvážení a s konečnou 
platností. O všech takovýchto skutečnostech bude Pořadatel neprodleně informovat na svých 
internetových stránkách https://www.leoexpress.com/cs 

Jednotlivé výhody Akce ani sleva nejsou dle platného právního řádu ČR právně vymahatelné. 

Závazná Pravidla Akce jsou umístěna na internetových stránkách Pořadatele na adrese: 

https://www.leoexpress.com/cs.  

 

V Praze dne 11.11. 2019  

 

Pořadatel 

Leo Express s.r.o. 

https://www.eta.cz/
https://eshop.eta.cz/
https://eshop.eta.cz/prodejny
https://www.leoexpress.com/cs

