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PRAVIDLA AKCE 
„Prodlužujeme termín vrácení do 7. ledna 2019” 

 
Akce Prodlužujeme termín vrácení zboží do 7. Ledna 2019. 

Doba trvání akce Akce se vztahuje na zboží zakoupené v prodejnách Gomez v období od 5. prosince 2018 do 24. prosince 
2018 (pod podmínkou, že bylo zakoupeno s dopravou na území České republiky). 

Podmínky akce Osoby, které nakoupí zboží v prodejnách Gomez (uvedené níže) v období od od 5. prosince 2018 do 24. 
prosince 2018, mohou toto zboží vrátit do 7. ledna 2019. 
 
V případě zboží zakoupeného v internetovém obchodě Gomez to znamená prodloužení termínu, který 
může Účastník využít s ústavním právem odstoupením od smlouvy prodeje zboží, které zprostředkovává 
internetový obchod mygomez.cz (prodej na dálku). Pro zachování výše uvedeného termínu je nutné do 
dne 7. ledna 2019 (včetně) zaslat Gomez osvědčení o odstoupení od smlouvy – se stejnými pravidly, jako 
v případě ústavního práva odstoupení od smlouvy. V oblasti, která není upravována těmito pravidly, v 
dalších případech týkajících se odstoupení od smlouvy ve výše uvedeném termínu odstoupení od smlouvy 
tzn. po uplynutí právního termínu), jsou aplikována pravidla platná v Gomez, pravidla vztahující se k 
ústavnímu právu odstoupení od smlouvy ( uvedeno v pravidlech internetového obchodu a v právních 
předpisech). 
 
V případě, kdy termín pro daný nákup odstoupení od smlouvy vyplývající z právních předpispů, které se 
vztahují k ústavnímuu právu odstoupení od smlouvy je delší než termín vyplývající z těchto pravidel, je 
aplikován termín, který vyplývá z právních předpisů (tzn. termín delší).  

Prodejny Gomez Prodejny, které jsou vedeny společností Gomez a účastní se akce, jsou: 
Internetový obchod mygomez.cz 

Účastníci Účastníky akce mohou být výhradně fyzické osoby, které nejsou podnikateli. 

Organizátor akce 
(název: „Gomez”) 
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Pravidla ke stažení Pravidla akce lze stáhnout jako soubor PDF na 
adrese:https://gomez.pl/upload/zalaczniki/Christmas2018returns_CZ.pdf  

 


