
Podmienky akcie „TABLETY VŠETKÝM“: 

1. Vyhlasovateľom akcie je Rádio WOW s.r.o., A.Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 

vysielateľ Rádia WOW pod licenciou R/113, IČO: 45303711. 

2. Podmienkou získania bonusu je: 

a. Nákup služieb (špec. v bode 8.) v hodnote nad 300,-Eur bez DPH 

b. Úhrada faktúry v splatnosti 

c. Klient nesmie mať žiadne neuhradené pohľadávky z minulosti 

3. Bonusom sa rozumie: 

a. Tablet 7“ od výrobcu LARK, model FreeMe 70.6, počet 100 kusov 

b. Inzertný priestor v novinách apropo, rozmer A6, 1x vydanie 

c. Poistenie Tabletu na 1 rok, poskytovateľom poistenia je NAY Elektrodom a.s. 

d. Výroba reklamného oznamu 

4. Začiatok akcie je 1.10.2013 a koniec je 30.11.2013 vždy o 00:00 hod alebo pri vyčerpaní 100 

kusov tabletov, prípadne pri vyčerpaní maximálneho reklamného času stanovenom v zákone 

o rozhlasovom vysielaní a retransmisii. 

5. Reklamácia bonusov je možná len v prípade Tabletu LARK FreeMe 70.6. Reklamácia sa 

uplatňuje v ktorejkoľvek predajni siete NAY. Záručným listom sa rozumie dodací list a faktúra 

k tabletu, ktorá bude vystavená po uhradení  všetkých faktúr. Suma na faktúre je 1,-Euro. 

6. Klientom môže byť ktorákoľvek firma so sídlom v Slovenskej Republike a Českej Republike. 

7. Jeden klient môže využiť túto akciu maximálne 2 (dva) krát. Pri treťom využití sa Tablet LARK 

neposkytuje ako bonus. Inzertný priestor je možné využiť maximálne 5 (päť) krát. Bonus 

„výroba reklamného oznamu“ je možné využiť neobmedzene, resp. podľa počtu objednaných 

balíkov. 

8. Akcia platí len na vysielanie reklamy v Rádiu WOW formou reklamných oznamov, spotov, 

rozhovorov a reklamných súťaží. 

9. Akcia neplatí pre agentúry. Agentúrou sa rozumie spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti 

„sprostredkovateľské služby“ alebo „reklamné služby“. 

10. Bonus platí na všetky formy objednávky, vrátane objednávky cez www.radiowow.sk, PDF 

formulár zaslaný na jursa@radiowow.sk, a objednávky prostredníctvom mediálnych 

konzultantov (obchodných zástupcov). 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť typ tabletu alebo formát inzertného priestoru 

v novinách Apropo 

12. Hodnota poskytnutého bonusu je spolu 244,-Eur (Tablet 90,-Eur, Inzerát v novinách 121,-Eur 

a výroba oznamu 20,-Eur, poistenie tabletu 14,-Eur) 

 

http://www.radiowow.sk/
mailto:jursa@radiowow.sk

		2013-10-02T17:23:42+0200
	Martin Jursa




