
Speciální obchodní podmínky pro limitovanou akci 

 
obchodní společnosti  

BROS Trading s.r.o. 

se sídlem Petržílkova 2583/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5 

identifikační číslo: 04562160 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249775 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  

https://www.eliquidshop.cz/. 

 

Ustanovení obchodních podmínek společnosti BROS Trading s.r.o. 

pro online obchod https://www.eliquidshop.cz/ (dále jen „e-shop“) dostupných zde, která 

nejsou dotčena ustanoveními těchto speciálních obchodních podmínek pro následující 

limitovanou akci  pořádanou na e-shopu: 

 

„Vuse ePod 2 Migration Loyalty“ 

 

zůstávají v platnosti a těmito speciálními obchodními podmínkami nedotčena.   

  

Obecné podmínky limitované akce 

 

1. Kupující je oprávněn využít limitovanou akci pouze jedenkrát. 

 

2. Limitovanou akci může využít pouze kupující, který je k 1. 8. 2022 registrován 

v interní databázi společnosti BROS Trading s.r.o. se sídlem Petržílkova 2583/13, 

Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen „eliquidshop.cz“), a to na základě předchozího nákupu 

jakéhokoliv výrobku značky Vuse a souhlasu kupujícího se zařazením do této databáze 

(dále jen „databáze”).  

 

3. Pokud kupující zakoupí zboží v limitované akci, získá dopravu v ceně na celý nákup. 

 

4. Limitovaná akce spočívá v možnosti kupujícího, který je zařazen v databázi eliquidshop.cz 

na základě registrace přes e-shop, získat Speciální balíček sestávající ze zařízení Vuse ePod 

2 v barvě černé, jednoho nabíjecího pouzdra pro zařízení Vuse ePod 2 a jednoho balení 

kompatibilních náplní do zařízení Vuse ePod 2 dle výběru prodávajícího za cenu 0 Kč. 

 

5. Kupující dle článku 4 obdrží prostřednictvím e-mailové a SMS zprávy odkaz, který jej 

přesměruje na limitovanou akci na e-shopu a akční kód, prostřednitvním kterého 

limitovanou akci na e-shopu uplatní. Kupující využije této limitované akce tak, že klikne 

na vyobrazení Speciálního balíčku, který si tímto přidá do košíku, následně zde zadá 

obdržený akční kód, díky kterému se v košíku upraví konečná cena nákupu. 

 

6. Tato limitovaná akce trvá od 1. 8. do vydání všech zásob nabíjecího pouzdra pro zařízení 

Vuse ePod 2 . Kupující je následně oprávněn využít tzv. alternativní limitované akce, která 

spočívá v možnosti kupujícího získat v rámci Speciálního balíčku namísto nabíjecího 
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pouzdra pro zařízení Vuse ePod 2 jedno balení náplní do zařízení Vuse ePod 2 dle výběru 

prodávajícího za cenu 0 Kč navíc. Alternativní limitovaná akce se koná od chvíle vydání 

všech zásob nabíjecího pouzdra pro zařízení Vuse ePod 2 do odvolání nebo vydání 

ostatních zásob v rámci Speciálního balíčku a uplatní se stejným způsobem jako limitovaná 

akce dle článku 2. 

 

7. Ceny jednotlivých komponentů Speciálního balíčků v rámci této akce jsou následující:  

a. 1x zařízení Vuse ePod 2 - 0 Kč  

b. 1x  libovolné balení náplní do zařízení Vuse ePod 2 - 0 Kč  

c. 1x nabíjecí pouzdro – 0 Kč 

 

Tyto uvedené ceny se uplatní v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy uzavřené 

prostředky komunikace na dálku. 

 

8. Limitovanou akci a alternativní limitovanou akci lze uplatnit pouze na nákup na e-shopu.  

 

9. Společnost BROS Trading s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv speciální podmínky 

limitované akce změnit či limitovanou akci prodloužit, zkrátit či zrušit.  

  

V Praze dne 1. 8. 2022 

 


