ÚPLNÁ PRAVIDLA VEŘEJNÉ SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

"Sprchovací WC Geberit AquaClean – druhé do rodiny zdarma"
Tento dokument stanovuje úplná pravidla veřejné spotřebitelské akce s názvem "Sprchovací WC
Geberit AquaClean – druhé do rodiny zdarma" (dále jen "Akce"), organizované výhradně pro
koncové spotřebitele (dále jen "Účastník"). Pravidla Akce uvedené v tomto dokumentu jsou jediné a
jsou závazné pro všechny Účastníky. Tato pravidla mohou být změněné pouze formou písemného
dodatku k tomuto dokumentu.

ORGANIZÁTOR AKCE
Geberit spol. s r.o. Sokolovská 2408/222, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 479 00 962, zapsaný v
Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 249949
(dále jen "Organizátor").

1. MÍSTO A ČAS TRVÁNÍ AKCE
1. Akce bude probíhat na území České republiky, v termínu od 1.10.2020 do 21.12.2020 do 23:59
hod. Bude zveřejněna na internetových stránkách Organizátora, https://www.geberitaquaclean.cz/ a je určena pro Účastníky, kteří si zakoupí některý z vybraných akčních výrobků,
kterými jsou sprchovací WC Geberit AquaClean, kdekoliv v síti autorizovaných a zaškolených
obchodních partnerů Organizátora, prodávajících produkty Geberit AquaClean v České
republice (dále jen "Partner"). Úplný a jediný seznam obchodních partnerů, u kterých je možné
využít akční zvýhodnění je uveden na webových stránkách Organizátora – v linku níže:
https://www.geberit-aquaclean.cz/vyzkousejte-a-kupte/vyhledavani-prodejnich-mist/

2. Účelem Akce je propagace produktů Organizátora a podpora prodeje směřující ke zvýšení
nákupu produktů s vyšší přidanou hodnotou. Seznam konkrétních výrobků, u kterých se při
jejich nákupu poskytuje dodatečné akční zvýhodnění ve formě druhého produktu navíc je
uvedený v bodě 2., odstavci 4. těchto pravidel.

2. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI
1. Účast v Akci je dobrovolná. Využitím Akčních podmínek Účastník vyjadřuje svůj souhlas s
jejími pravidly.
2. Účastník při registraci v souladu s podmínkami Akce může udělit Organizátorovi souhlas k
zasílání propagačních a marketingových materiálů.
3. Akce je zveřejněna a probíhá na oficiální webové stránce Organizátora https://www.geberitaquaclean.cz/ v některých médiích v ČR a u Partnerů.
4. Akce je určena pro všechny spotřebitele, fyzické osoby starší 18 let, které jsou způsobilé k
maloobchodnímu nákupu. Tato osoba se může stát Účastníkem Akce, pokud v termínu
Akce splní současně všechny následující podmínky:
•

V období konání Akce si zakoupí u Partnera v České republice uvedeného v bodě 1.
ods. 1. těchto pravidel některý z níže uvedených akčních modelů sprchovacího WC
Geberit AquaClean:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

objednací číslo 146.212.11.1 - Geberit AquaClean Mera Comfort kompletní
závěsné WC: Alpská bílá,
objednací číslo 146.212.21.1 - Geberit AquaClean Mera Comfort kompletní
závěsné WC: S lesklým pochromováním
objednací číslo 146.202.11.1 - Geberit AquaClean Mera Classic kompletní
závěsné WC: Alpská bílá
objednací číslo 146.202.11.1 - Geberit AquaClean Mera Classic kompletní
závěsné WC: Alpská bílá
objednací číslo 146.222.11.1 - Geberit AquaClean Sela kompletní závěsné
WC: Alpská bílá
objednací číslo 146.222.21.1 - Geberit AquaClean Sela kompletní závěsné
WC: S lesklým pochromováním
objednací číslo 146.292.11.1 - Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletní
závěsné WC: Alpská bílá
objednací číslo 146.292.SI.1 - Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletní
závěsné WC: Bílá / Sklo
o objednací číslo 146.292.SJ.1 - Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletní
závěsné WC: Černá / Sklo
o objednací číslo 146.292.FW.1 - Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletní
závěsné WC: Broušená ušlechtilá ocel

Bezprostředně po zakoupení produktu, nejpozději však v termínu do 21.12.2020, si
zaregistruje nákup akčního výrobku v rámci této Akce prostřednictvím registračního
formuláře k akci na stránce: www.geberit-aquaclean.cz/mimoradna-akce
kde:
o vyplní povinné údaje,
o do vyhrazené kolonky vepíše výrobní číslo zakoupeného produktu, které slouží
jako jedinečný kód pro vstup do Akce. V případě, že se do Akce se stejným
výrobním číslem produktu zapojí více Účastníků, bude výhody z Akce čerpat
pouze Účastník, který se registroval jako první,
o vloží/nahraje přímo do formuláře fotokopii daňového dokladu o nákupu akčního
výrobku dále jenom „Doklad“ (vyhotovený Partnerem).

Účastník vyplněním registračního formuláře automaticky získává bezplatné prodloužení
záruky o jeden rok v souladu se standardními podmínkami Organizátora pro poskytování
prodloužené záruky.
5. V rámci registrace do Akce výše uvedeným způsobem bude Účastník Akce požádán o
vyjádření souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely poskytnutí
výhody plynoucí z Akce a na marketingové účely Organizátora. Neposkytnutí souhlasu se
zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Organizátora však není důvodem pro
odmítnutí poskytnutí výhody plynoucí z Akce.
6. Organizátor si vyhrazuje právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek Akce
jednotlivými Účastníky a rozhodnutí Organizátora v této věci je konečné. Organizátor si
rovněž vyhrazuje právo zkontrolovat pravdivost údajů zaslaných Účastníkem Akce,
zejména však je oprávněn vyžádat si v případě pochybností od Účastníka k nahlédnutí
originál Dokladu.
7. Účastník je povinen si příslušný originální Doklad odložit a na požádání se jím prokázat
Organizátorovi. Bez platného Dokladu nárok na akční zvýhodnění Účastníkovi nevzniká.
8. Osoby nesplňující podmínky účasti na této Akci nebo jednající v rozporu s pravidly Akce
nebudou do Akce zařazeny a zvýhodnění plynoucí z Akce jim nebude přiznáno. Vymáhání
zvýhodnění soudní cestou je vyloučeno.

3. POPIS AKCE
1. Účastník Akce po registraci na stránce Organizátora vepíše jedinečný kód, kterým je výrobní
číslo zakoupeného produktu.
2. Do Akce bude Účastník zařazen po úspěšné registraci elektronickou formou a odeslání
výrobního čísla zakoupeného produktu.
3. Každý Účastník se do Akce může zapojit vícekrát, vždy však s jiným jedinečným kódem, tedy s
jiným výrobním číslem zakoupeného produktu. Pro vyloučení pochybností je opakované
poskytnutí akční výhody podmíněno dalším nákupem některého z akčních modelů
sprchovacího WC Geberit AquaClean.

4. AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
1. Každý Účastník Akce, který se nákupem akčního sprchovacího WC Geberit AquaClean a
platnou registrací zapojí do Akce, získá po ověření zaslaných údajů od Organizátora navíc
druhý výrobek Geberit AquaClean (dále jenom „Produkt navíc“) podle následujícího principu:
4.1.1

Při zakoupení jakéhokoliv z akčních výrobků uvedených v bodě 2. ods. 4. těchto
podmínek s označením "Mera" získá Účastník navíc druhý výrobek, kterým je "Geberit
AquaClean Tuma Classic WC sedátko" - obj. číslo 146.072.11.1

4.1.2

Při zakoupení jakéhokoliv z akčních výrobků uvedených v bodě 2. ods. 4. těchto
podmínek s označením "Sela" a/nebo "Tuma Comfort" získá Účastník navíc druhý
výrobek, kterým je "Geberit AquaClean 4000 WC sedátko: Alpská bílá" - obj. číslo
146.130.11.2

2. Produkt navíc bude zasílat Organizátor Akce přímo na adresu Účastníka, uvedenou v
registračním formuláři, a to nejpozději do 60 dnů od obdržení registrace elektronickou formou.
3. Produkt navíc nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat jakéhokoliv jiné náhradní plnění,
odpovídající hodnotě Produktu navíc.
4. Na Produkt navíc se vztahuje řádná záruka standardně poskytovaná organizátorem na produkty
Geberit AquaClean, a po registraci Produktu navíc na webové stránce organizátora
https://www.geberit-aquaclean.cz/servis/prodlouzena-zaruka/ může Účastník získat bezplatné
prodloužení záruky o jeden rok v souladu se standardními podmínkami Organizátora pro
poskytování prodloužené záruky.

5. ZTRÁTA PRÁVA NA AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
1. Každý Účastník Akce je povinen Organizátorovi poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou
na poskytnutí akčního zvýhodnění.
2. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Akce Účastníka, který:
•
•
•
•

jednal v rozporu s těmito pravidly,
pokusil se získat zvýhodnění podvodným způsobem nebo v rozporu s dobrými mravy,
svým jednáním poškozoval dobré jméno a pověst Organizátora,
nesplnil podmínky účasti v Akci

6. ZPRACOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ O ÚČASTNÍCÍCH
1. Účastník Akce poskytne při registraci do Akce své kontaktní údaje:
1. Jméno, Příjmení, Poštová adresa, e-mailová adresa (* povinné údaje),
2. telefonický kontakt (** nepovinný údaj).

2. Účastí v Akci Účastník uděluje svůj souhlas, aby ho Organizátor kontaktoval prostřednictvím
poskytnutých kontaktních údajů za účelem postupu v souladu s pravidly Akce, využití práv
účastníka Akce, a předání, resp. doručení Produktu navíc.
3. Účastník Akce je oprávněn (nikoliv však povinen) udělit Organizátorovi souhlas k zasílání
informací o novinkách, komerčních a marketingových nabídkách Organizátora prostřednictvím
poskytnutých kontaktních údajů (tj. na adresu, e-mail, nebo telefonní číslo). Takto udělený
souhlas je Účastník oprávněn kdykoliv a bez uvedení důvodu odvolat. Zásady ochrany osobních
údajů zákazníků, kterými se řídí Organizátor jsou uvedeny na webové adrese
https://www.geberit.cz/meta-navigation-zapati/m-data-privacy.html

7. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Organizátor neodpovídá za žádnou škodu nebo za jiné nároky Účastníka Akce v souvislosti s
nesprávně poskytnutými, resp. nepřesnými údaji Účastníka, jakož i v souvislosti s neuplatněním
nároku nebo nepřevzetím Produktu navíc způsobem, který určil Organizátor nebo s jeho
nevyužíváním.
2. Organizátor nehradí Účastníkům Akce žádné náklady spojené se zapojením do Akce, s
převzetím Produktu navíc, s jeho instalací nebo jeho užíváním.
3. Organizátor neodpovídá za chyby, poškození či ztráty spojené s dodáním produktu navíc
Účastníkovi Akce. Organizátor není odpovědný za nedostupnost web stránky organizátora v
důsledku selhání internetu nebo elektronického útoku a ani za žádné výkony, které neprovozuje
přímo sám.
4. Účastník Akce bere na vědomí, že Produkt navíc z této Akce nelze vymáhat soudní cestou a
není na něj právní nárok.
5. Organizátor si vyhrazuje právo písemnými dodatky měnit pravidla Akce podle vlastního uvážení,
zejména, ale ne výlučně, změnit způsob, místo a termín ukončení Akce, Akci přerušit,
pozastavit, odložit nebo zrušit úplně apod.
6. Tato pravidla (jakož i jejich případné dodatky) budou po dobu trvání Akce zveřejněny na webové
stránce Organizátora: www.geberit-aquaclean.cz/mimoradna-akce . Účastníci zapojením do
Akce vyjadřují svůj souhlas řídit se těmito pravidly. Akční produkty navíc nebudou předány,
pokud Účastník plně nesouhlasí s těmito pravidly Akce a nesplní požadavky z nich pro něj
vyplývající. Ustanovení těchto pravidel Akce, průběh Akce a vyhodnocení jejích výsledků se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku České republiky.

V Praze, 1.10.2020

Za Organizátora:
Ing. Vladimír Sedlačko
Jednatel

Ing. Radek Štěpán
Vedoucí oddělení finance a controlling

