Pravidla akce
„Sleva s aplikací Moje DPKV“ a s platební službou MasterpassTM by
Mastercard®
Zaplaťte za nákup jízdenek mobilem v době od 1. ledna 2018 do 30.
června 2018 prostřednictvím aplikací Moje DPKV a Masterpass by
Mastercard a získáte slevu 5 Kč na každou zakoupenou jízdenku.
PODMÍNKY AKCE
1.

Tento dokument stanoví pravidla akce „Sleva 5 Kč na každou
jízdenku zakoupenou v aplikaci Moje DPKV“ (dále jen „Akce“). Tato
akce je určena výlučně pro uživatele platební služby Masterpass,
kteří v době trvání akce zaplatí prostřednictvím Masterpass ve
svém mobilním telefonu.

2.

Organizátorem této marketingové akce je společnost McCANNERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING
AGENCY, IČ 17046041, spisová značka C 2080 vedená u Městského
soudu v Praze se sídlem Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28, PSČ 120
00, Česká republika.

3.

Akce probíhá ve dnech od 1. ledna 2018 do 31. března 2018.

4.

Akce se vztahuje na nákup provedený držiteli karet Mastercard,
kteří prostřednictvím Masterpass zaplatí za jízdenku v aplikaci
Moje DPKV.

5.

Získání slevy 5 Kč je podmíněno platbou prostřednictvím platební
služby Masterpass v aplikaci Moje DPKV a vztahuje se na všechny
takto zakoupené jízdenky.

6.

Užívání platební služby Masterpass je v České republice možné
pouze s mobilní aplikací Masterpass by Mastercard, kterou má
držitel karty Mastercard staženou ve svém zařízení. Pro správné
fungování aplikace je nutné nahrát údaje o své platební
kartě/kartách Mastercard. Více na www.masterpass.cz/info.

7.

Nejprve vyberete jízdenku (dle územní a časové platnosti) v
aplikaci Moje DPKV a poté potvrdíte úhradu prostřednictvím
Masterpass.

8.

V případě, že platba s Masterpass neproběhne úspěšně, ať už z
jakéhokoliv důvodu, nebude sleva poskytnuta a její poskytnutí není
následně právně vymahatelné.

9.

Provozovatelé výše uvedené aplikace Moje DPKV jsou oprávněni
stanovit při čerpání slev obvyklé podmínky a omezení.

10.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách v této akci rozhoduje s
konečnou platností organizátor akce. Organizátor si vyhrazuje
právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky po celou dobu
jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na
www.masterpass.cz/info, kde jsou tak vždy k dispozici platné
podmínky akce.

11.

Tyto podmínky akce ani její komunikace na propagačních
materiálech nepředstavují právně závaznou nabídku, ale oznámení
o pravidlech marketingové akce. Na získání slevy není právní nárok.

