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PODZIMNÍ CASHBACK AKCE 2019 

PRODUKTY, NA KTERÉ SE AKCE VZTAHUJE 
HOOK2 ELITE Ti2 

000-14018-001 HOOK2-5 SPLITSHOT  000-14630-001 Elite TI 2 7 bez sondy 

000-14019-001 HOOK2-5 TRIPLESHOT  000-14644-001   Elite TI 2 9 bez sondy 

000-14023-001 HOOK2-7 SPLITSHOT 000-14654-001   Elite TI 2 12 bez sondy 

000-14024-001 HOOK2-7 TRIPLESHOT  000-14636-001    Elite TI 2 7 HDI sonda 

000-14182-001 HOOK2-9 SPLITSHOT  000-14640-001    Elite Ti2 7 SE SONDOU ACTIVE IMAGING 3V1 

000-14025-001 HOOK2-9 TRIPLESHOT  000-14650-001    Elite Ti2 9 SE SONDOU ACTIVE IMAGING 3V1 

000-14026-001 HOOK2-12 TRIPLESHOT  000-14660-001    Elite Ti2 12 SE SONDOU ACTIVE IMAGING 3V1 



PODZIMNÍ CASHBACK AKCE 2019 

HODNOTA ČÁSTKY VRÁCENÉ ZA ZAKOUPENÝ PRODUKT SE ROZLIŠUJE PODLE 
VELIKOSTI OBRAZOVKY: 

120€ 90€ 50€ 70€ 

Lowrance Hook 2 modely 5"  50 EUR 

Lowrance Elite Ti2 / Hook 2 modely 7"  70 EUR 

Lowrance Elite Ti2 /Hook 2 modely 9"   90 EUR 

Lowrance Elite Ti2 / Hook 2 modely 12"  120 EUR 



AKCE KROK ZA KROKEM 

1) Zakupte vybraný produkt v období od 1.9.-31.10.2019 

2) Počkejte 28 dní od data nákupu produktu 

3) Navštivte www.lowrance.com/cashback a vyplňte svou žádost o zaslání 
penězní částky nazpět. Pro správné dokončení Vaší žádosti je nutné 
připojit : 

 Kopii dokladu o zaplacení / účtenku se sériovým číslem produktu 

 Řádně vyplněnou žádost včetně kontaktních údajů a čísla bankovního účtu 

Formulář pro uplatnění žádosti bude dostupný od 1.října 2019 na 
https://offers.navico.com/ 

Pro uplatnění žádosti o navrácení peněz musí Zákazník vyplnit a odeslat on-
line formulář spolu s jejich dokladem o zakoupení do 15. prosince 2019) 

 

http://www.lowrance.com/cashback
https://offers.navico.com/


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

1. Tato nabídka je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří si zakoupí opravňující produkt u oficiálních prodejců v rámci regionu Evropy, Středního 
východu a Afriky. Produkty zakoupené v Americe nebo Asii & Tichomořské oblasti nemají nárok na uplatnění této nabídky a to i v případě, že 
koncový uživatel je rezidentem v Evropě ,Středním Východě a Africe 
2. Kampaň probíhá od 1.září do 31. října 2019. Žádosti o vyrovnání nesmí být předloženy dříve než 28 dnů od data zakoupení 
3. Tato akce se vztahuje pouze na nákup nových vybraných produktů. Na použité, opravené nebo repasované produkty nebo produkty, které 
byly zakoupeny prostřednictvím on-line aukčních stránkek, či byly instalovány jako standardní výbava do lodě od výrobce, se nabídka 
nevztahuje. 
4. Nabídka je omezena a nelze ji kombinovat s jinými akcemi 
5. Neúplné, nečitelné nebo změněné žádosti budou považovány za neplatné. Společnost Navico není odpovědná za neúplné pohledávky nebo 
ztrátu žádosti, poškození nebo opoždění ve vydání 
6. Svou účastí berete na vědomí, že Vaše účast v této nabídce neukládá žádnou jinou odpovědnost na NAVICO, než je navrácení peněz za 
nákup koncovým zákazníkům.  Koncern Navico nenese odpovědnost za jakékoli následné škody. 
7. Za účelem vydání nároku na tuto nabídku, musí být předložen doklad o nákupu  např. stvrzenka nebo faktura,která musí obsahovat 
datum nákupu, název zakoupeného výrobku společně s korektním číslem artiklu (viz tabulka na str.2), sériové číslo produktu a  název 
prodejce 
8. Veškeré žádosti budou zpracovány do 4 týdnů ode dne schválení 
9. Uplatněním tohoto nároku  účastník potvrzuje, že si přečetl a souhlasí s těmito podmínkami 
10. Koncern Navico UK Ltd,jakožto zřizovatel, bude shromažďovat Vaše osobní údaje ke zpracování Vaší žádosti 
11. Nabídka se nevztahuje na výrobce lodí, dealery,distributory ,charterové společnosti a personál NAVICO 
12. Navico si vyhrazuje právo odmítnout všechny žádosti, které nesplňují uvedené podmínky 
13. Veškeré žádosti musí být zadány koncovými zákazníky a nesmí být zadány prostřednictvím agentů nebo jiné třetí strany 
14. Navico si vyhrazuje právo kdykoliv tuto akci odvolat 
15. Již nárokovaný produkt z předchozích propagačních akcí nelze znovu nárokovat 
16. Všechny žádosti musí být přijaty do 15. prosince 2019 - veškeré žádosti uplatněné po tomto datu, ať už platné nebo ne, nebudou 
přijaty 


