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K autopojištění s pojistným
minimálně 15 000 Kč dárkový poukaz
v hodnotě 1 500 Kč
K nově sjednanému autopojištění s platbou minimálně ve výši 15 000 Kč ročně můžete získat poukaz pro nákup zboží 
z e-shopu společnosti Mall.cz v hodnotě 1 500 Kč. Akce je platná do 31. 8. 2020 a vztahuje se na sjednání povinného ručení, 
havarijního pojištění nebo jejich kombinace od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nebo 
Generali Česká pojišťovna a.s.

Uvedené informace jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh pojistné smlouvy.

Po splnění podmínek bude poukaz distribuován do vaší e-mailové schránky.

Jak získat dárkový poukaz

– Sjednejte si v období od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 novou pojistnou smlouvu s platbou minimálně ve výši 15 000 Kč ročně.
– Platba pojistného musí být připsána na účtu nejpozději k 15. 9. 2020.

Jak uplatnit dárkový poukaz

– Vložte do košíku zboží, které jste si vybrali, a pokračujte k dokončení objednávky. Vyberte způsob doručení, 
vyplňte adresu pro zaslání zboží a zvolte způsob platby.

– Do políčka Dárkový certifikát nebo slevový poukaz opište kód dárkového poukazu a potvrďte tlačítkem OK. 
Pokud kombinujete najednou více kódů, oddělte je mezerou nebo čárkou.

– Po zadání kódů bude celková hodnota dárkových poukazů ihned odečtena z celkové částky vaší objednávky, 
okamžitě tak uvidíte, kolik vám zbývá doplatit.

– Poté stačí objednávku dokončit.

Máte dotazy týkající se dárkového poukazu?

Kontaktujte zákaznický servis společnosti Mall.cz na tel. čísle +420 296 245 025 (provozní doba: Po–Pá: 8.00–20.00,
So–Ne: 9.00–18.00).

Doplňující informace od společnosti Mall.cz

– Platnost dárkového poukazu je až 12 měsíců. Doba platnosti je vyznačena na poukazu.
– Kód dárkového poukazu je unikátní a jednorázový.
– Dárkovým poukazem nelze hradit poplatky za dopravu. Lze jej použít pouze k úhradě zboží o vyšší hodnotě, než je hodnota 

dárkového poukazu. Rozdíl mezi hodnotou zboží a hodnotou dárkového poukazu je nutné uhradit libovolnou platební 
metodou z nabídky Mall.cz.

– Dárkové poukazy je možné uplatnit při nákupu online, nelze je použít k úhradě zboží na prodejně bez předchozí objednávky.
– Nevyužitý dárkový poukaz nelze vyměnit za jiný, ani jej není možné proplatit nebo prodloužit jeho platnost.
– V případě storna objednávky hrazené dárkovým poukazem vám Mall.cz vystaví nový dárkový poukaz. Po stornování 

objednávky kontaktujte Mall.cz a uveďte číslo objednávky.
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