PODMÍNKY AKCE PRO STÁVAJÍCÍ UŽIVATELE SYSTÉMÙ GUARDYS - VÝKUP
STARÝCH MODELÙ OSOBNÍCH LOKÁTORÙ GUARDYS ØADY PGT A SLEVA
50 % NA KOMPLET GUARDYS® AUTODOHLED.
Registrovaný uživatel systému track.guardys.cz (RealtimeGPSlocator) má nárok na
využití marketingové akce na nákup nového systému GUARDYS® AUTODOHLED za
zvýhodnìných podmínek. V pøípadì že uèiní objednávku pomocí emailu
sales.cz@guardys.com na nový systém s jasným vyjádøením že využívá této akce a
uvedením jeho údajù které ho jako stávajícího zákazníka identifikují (jméno, pøijmení,
celá adresa, telefon, IMEI nebo výrobní èíslo starého zaøízení pøípadnì pøihlašovací
jméno do internetového úètu) budou mu poskytnuty všechny výhody z této akce
vyplývající.
Jedná se o zvýhodnìní nákupní ceny kompletu zaøízení CGT2020+ se službou na 3
mìsíce, odeètení výkupní ceny za staré zaøízení GUARDYS ve výši 1182 Kè s DPH,
(prùmìrná prodejní cena zaøízení GUARDYS øady PGT v roce 2013), odeètení dotace
na montáž ve výši 250 Kè s DPH a dobití kreditu na doplòkové služby po korektní
registraci uživatele ve výši 1800 kreditù (možné využít na aktivace doplòkových služeb
nebo na jednorázové prodloužení služby o 12 mìsícù). Tento komplet získává zákazník
za cenu 2543 Kè s DPH.
V prùbìhu zpracování objednávky je odbìratel povinen nahlásit jaké zaøízení (model,
výrobní èíslo, popø. IMEI) zasílá na protiúèet a do 30 dnù od závazné objednávky ho
zaslat na adresu GUARDYS s.r.o. SERVIS CENTRUM, F. X. procházky 971, PO BOX
43, Brandýs nad Labem 25001. Jestliže tak neuèiní, je prodejce a poskytovatel služby
oprávnìn zkrátit nastavenou dobu služby o jeden rok, nebo odeèíst kredit odpovídající
této dobì z úètu uživatele.
Montáž je možné provést u kteréhokoliv montážního partnera uvedeného na stránkách
www.guardys.cz. Dotace na montáž je již pøedem zapoèítána v nákupní cenì. Není tedy
tøeba u montážního partnera cokoliv prokazovat èi zaøizovat. Cena montáže je smluvní
a mùže se u jednotlivých montážních partnerù lišit. Poštovné a balné je na všechny
zakázky 150 Kè s DPH. Nabídka platí na max 5 jednotek na jednoho uživatele, tomu
musí odpovídat i poèet nahlášených a zaslaných jednotek protiúètem. Zboží je
expedováno do 5 dnù od objednávky, respektive od potvrzení zpracování a ovìøení
údajù zákazníka. K odeslání je nutné znát kompletní adresu vèetnì kontaktního
telefonu pro úèely dopravy.
Akce platí pro prvních 100 nejrychlejších uživatelù, nejdéle však do 31.8.2014.
GUARDYS s.r.o.

