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Obchodní podmínky programu Try Brady Printer (Zkus Brady tiskárnu)
1. Program TRY Brady Printer (Zkus Brady tiskárnu)
Tento program umožňuje zájemcům vyskoušet fungování produktů bez rizika ještě před samotním nákupem. Účastník
programu má možnost vyzkoušet vybranou tiskárnu po dobu 30 dnů. Pokud není
s tiskárnou spokojený, může ji vrátit společnosti BRADY. Tato nabídka platí striktně jen na zařízení, které jsou uvedeny v
programu na webové stránce www.brady.cz . Do programu se mohou zapojit pouze koneční užívatelé. Účastník
programu má vyzkoušet pouze jednu tiskárnu. Případné vrácení tiskárny se musí uskutečnit do 30 dnů od doručení
tiskárny na adresu zájemce. Podmínky a postup vrácení jsou specifikovány v konkrétním dokumentu, který je účastníkovi
programu doručen společne s tiskárnou a označen jako „Pokyny pro vrácení”. Společnost BRADY si vyhrazuje právo
kdykoliv a bez předcházejícího upozornění pozměnit nebo ukončit program.
2. Registrace do programu
Zájemci mohou požádat o účast v programu vyplněním příslušního formuláře na www.brady.cz nebo prostředníctvím
autorizovaného distributora Brady, který tento formulář vyplní za zájemce. Distributor je povinen získat předem zájemcův
souhlas s těmito Obchodnými podmínky programu. Účastník programu má právo oveřit si autorizovaného distributora
přímo u společnosti BRADY.
3. Podmínky vrácení
Společnost BRADY akceptuje výhradně kompletní a nepoškozené vrácení zboží, v originálním balení a obsahující
všechny původní součásti balení a originální příslušenství (odnímatelné části, manuály, adapter, CD, kabely a pod.).
Společnost BRADY akceptuje výhradně to vrácené zboží, které bylo vráceno v souladu s dokumentem „Pokyny pro
vrácení”.
Role etiket a barvící pásky, které byly dodané v balení s tiskárnou, si může účastník programu ponechat. Společnost
BRADY nebo její autorizovaný distributor si vyhrazují právo vyfakturovat účastníkovi programu náklady v případě, kdy
tiskárna nebyla vrácena v souladu s podmínky a pokyny pro vrácení. Celkové vyúčtované náklady určí společnost
BRADY, přičemž celková suma nesmí přesáhnout
standardní cenníkovou cenu tiskárny, platnou v době, kdy byla tiskárna expedovana účastníku programu. Náklady na
dopravu tiskárny hradí společnost BRADY. V případě, kdy se účastník rozhodne vrátit tiskárnu, musí postupovat v smyslu
Pokynů na vrácení.
4. Nesprávně a neúplně vyplneny formuláře se žádostí o účast na programu nebudou vyřízení a tiskárna nebude
expedovaná.
5. Společnost BRADY si vyhrazuje právo vyloučit zájemce a účastníky z jakýchkoliv dalších akčních programů dle
vlastního uvážení a rozhodnutí.
6. Tento program není možné využívat v kombinaci s jiným akčním programem nebo výhodami plynoucích z osobních
dohod se společností BRADY, které jsou nabízeny a platí ve stejné době.
7. Fakturace
Po překročení 30ti-denní zkušební lhůty se účastník programu stávé automaticky majitelem dodané tiskárny a v této
souvislosti je povinen zaplatit vystavenou fakturu. Účastník programu obdrží fakturu od autorizovaného distributora
BRADY. Autorizovaného distributora BRADY si účastník programu vybere sám, nebo v případě že tak neučiní, určí
distributora společnost BRADY.
8. Produkty vráceny společnosti BRADY nesmí být v žádném případě kontaminovány žádným biologickým, chemickým
nebo rádioaktívním materiálem.
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