ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE PRO ZÁKAZNÍKY
NA PODPORU OBKLADŮ A DLAŽEB ZNAČKY JIKA
1.

obklady a dlažby

 kce, na základě které je možné získat zdarma vizualizaci obkladů a / nebo dlažeb Jika pro interiér či exteriér. Po skončení
A
akce zároveň proběhne losování 3 výherců, kteří zaslali kopii dokladu o nákupu nebo kopii závazné objednávky na alespoň
15 m2 obkladů a / nebo dlažeb značky Jika a splní další podmínky této akce. Nákup nebo závazná objednávka musí proběhnout v průběhu konání akce. Vylosovaní výherci mohou získat peněžitou výhru ve výši ceny svého nákupu uvedených
obkladů a / nebo dlažeb Jika a dalšího zboží značky Jika, Laufen či Roca, maximálně však ve výši 50 000 Kč. Cena nákupu
bude počítána včetně DPH. Akce probíhá na celém území České republiky v období od 10. 8. 2017 do 10. 12. 2017.

2.	POŘADATEL AKCE
LAUFEN CZ s.r.o., se sídlem Praha 2, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00
IČ: 257 58 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 67623.

3.	PROPOZICE AKCE
ZAŘAZENÍ DO AKCE
V období od 10. 8. 2017 do 10.12. 2017 bude každý zákazník, který je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti,
na / ve které se obklady a / nebo dlažba Jika budou realizovat, který buď vyplní požadovaný dotazník a následně zašle
na e-mailovou adresu, která mu bude předána telefonicky nebo e-mailem na základě výběru prodejce v dotazníku,
fotografie a nákres interiéru nebo exteriéru nemovitosti, na / ve které se obklady a / nebo dlažba budou realizovat spolu
s uvedením rozměrů interiéru nebo exteriéru a nebo si o vizualizaci zažádá přímo u autorizovaného prodejce, zařazen
do této akce o získání vizualizace zdarma.
V období od 10. 8. 2017 do 10. 12. 2017 bude každý zákazník, který zašle na e-mailovou adresu, prague.gallery@cz.laufen.com,
kopii dokladu (účtenky, faktury nebo závazné objednávky) prokazující nákup obkladů a / nebo dlažeb značky Jika
v minimálním množství 15m2 a byla-li cena tohoto zboží v plném rozsahu uhrazena, zařazen do losování o peněžitou
výhru v hodnotě svého nákupu, maximálně však ve výši 50 000 Kč včetně DPH.
KRITÉRIA PRO ZÍSKÁNÍ VIZUALIZACE ZDARMA
Zákazníci mohou vizualizaci interiéru nebo exteriéru nemovitosti, na /ve které se obklady a / nebo dlažba budou realizovat,
zpracovanou s obklady a dlažbami značky Jika získat, pokud se bude jednat alespoň o množství 15 m2 a v době
trvání akce vyplní buď požadovaný dotazník, který bude dostupný na www.jika.cz, nebo si o vizualizaci zažádají přímo
u autorizovaného prodejce, a pokud současně v době trvání akce zašlou alespoň 2 fotografie a nákres (ve formátu pdf,
či jpg) nemovitosti, na / ve které se obklady a / nebo dlažba budou realizovat na e-mailovou adresu, která jim bude
předána telefonicky nebo e-mailem na základě výběru prodejce
v dotazníku. Prodejce si zákazník zvolí při vyplnění dotazníku. Prodejce bude zákazníka kontaktovat, aby se s ním dohodnul
o předání požadovaných podkladů na zpracování vizualizace zdarma nebo zákazník autorizovaného prodejce navštíví přímo.
Pořadatel akce zajistí, aby autorizovaní prodejci uvedení v dotazníku, zaslali zákazníkovi zařazenému do akce předmětnou
vizualizaci v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v zákazníkem vyplněném dotazníku ve lhůtě 14 dnů od
doručení vyplněného dotazníku a současného doručení 2 fotografií a nákresu předmětného interiéru či exteriéru.
Nákres předmětného interiéru či exteriéru je možné zpracovat ručně.
KRITÉRIA PRO MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PENĚŽITÉ VÝHRY
Zákazníci, kteří v době trvání akce splní další níže uvedené podmínky, budou po skončení akce zařazeni do losováni
o peněžitou výhru ve výši ceny nákupu obkladů a / nebo dlažeb Jika a dalšího zboží značky Jika, Laufen či Roca,
maximálně však ve výši 50 000 Kč, přičemž cena nákupu bude počítána včetně DPH.
Podmínkami pro zařazení zákazníků do losování jsou:
• zaslání kopie dokladu (účtenky, faktury nebo závazné objednávky) prokazujícího nákup obkladů a / nebo dlažeb značky
Jika elektronicky na adresu prague.gallery@cz.laufen.com;
• úhrada kupní ceny předmětného zboží (obklady a/nebo dlažby) v plné výši;
• kopie dokladu prokazujícího nákup obkladů a / nebo dlažeb značky Jika minimálně v množství 15 m2 musí být na výše
uvedenou adresu doručena nejpozději do 10. 12. 2017;
• kopie dokladu musí prokazovat nákup obkladů a / nebo dlažeb značky Jika v množství alespoň 15 m2
(pro zařazení do losování jsou rozhodující údaje o množství zakoupených obkladů a / nebo dlažeb uvedená na dokladu)
• kopie dokladu musí prokazovat, že se nákup obkladů a / nebo dlažeb značky Jika uskutečnil v době trvání této akce,
tzn. v období od 10. 8. 2017 do 10. 12. 2017
• kopie dokladu musí prokazovat, že nákup obkladů a / nebo dlažeb značky Jika se uskutečnil na území České republiky.
Ze zákazníků, kteří splní všechny výše uvedené podmínky a budou zařazeni do losování, budou po skončení této akce
vylosování 3 výherci. Jestliže zákazník, který splnil podmínky pro zařazení do losování, zašle v průběhu trvání akce více
dokladů, které splňují všechny výše uvedené podmínky, budou všechny tyto doklady zaslané zákazníkem zařazeny do
losování a zákazník, který zaslal více dokladů, může získat peněžitou výhru vícekrát.
V případě, že zákazník splnil všechny výše uvedené podmínky akce pro zařazení do losování a byl vylosován jako výherce
peněžité výhry, bude do ceny nákupu, která určuje výši peněžité výhry, zahrnuta i cena jiného zákazníkem případně
zakoupeného zboží značek Jika, Laufen či Roca než obkladů a / nebo dlažeb značky Jika, za podmínky, že (i) jiné
zboží bylo zakoupeno spolu s obklady a / nebo dlažbami značky Jika a daší produkty pro vyplacení výhry budou pouze
v hodnotě za značky Jika, Laufen či Roca, což musí prokazovat kopie dokladu o nákupu obkladů a / nebo dlažeb značky
Jika a (i) jiné zboží bylo výhradně zboží značek Jika, Laufen či Roca, což musí prokazovat kopie dokladu o nákupu obkladů
a / nebo dlažeb značky Jika. I v tomto případě bude maximální výše peněžité výhry činit 50 000 Kč, přičemž cena nákupu
bude počítána s DPH.
Zákazníci, kteří nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebudou do akce zařazeni.
Pro možné získání výhry je rozhodující datum uskutečněného nákupu uvedené na dokladu (myšleno účtenky, faktury nebo
závazné objednávky), který bude vylosován.
KDO ZÍSKÁ VIZUALIZACI ZDARMA
Vizualizaci zdarma získá každý zákazník, který je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, na /ve které se obklady a / nebo
dlažba budou realizovat, který v době trvání akce buď vyplní předmětný dotazník a nebo si o vizualizaci zažádá přímo
u autorizovaného prodejce, který zašle fotografie s nákresem interiéru či exteriéru spolu s uvedením rozměrů předmětného
interiéru nebo exteriéru.
KDO ZÍSKÁ PENĚŽITOU VÝHRU
Výhru získají 3 vylosovaní zákazníci, kteří splní veškeré výše uvedené podmínky pro zařazení do akce a pro zařazení do
losování a po vylosování doloží uskutečnění výše specifikovaného nákupu obkladů a / nebo dlažeb značky Jika případně
společně s dalším zbožím značky Jika, Laufen či Roca v období od 10. 8. 2017 do 10.12. 2017 za výše uvedených
podmínek originálem předmětného dokladu o nákupu.
KDY BUDOU KOPIE DOKLADŮ (ÚČTENKY, FAKTURY NEBO ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY)
VYLOSOVÁNY A JAK PROBĚHNE VYPLACENÍ VÝHRY
Losování 3 výherců z řad zákazníků, kteří splnili všechny výše uvedené podmínky pro zařazení do akce a zařazení do
losování, proběhne dne 20.12. 2017 v sídle Pořadatele akce.
Výherci budou telefonicky či e-mailem kontaktování zástupcem Pořadatele, aby osobně předložili originál předmětného
vylosovaného dokladu (účtenky, faktury nebo závazné objednávky), na jehož základě jim bude předána peněžitá výhra
v hodnotě ceny nákupu obkladů a / nebo dlažeb značky Jika a případně spolu s dalším zbožím značky Jika, Laufen či
Roca, která bude uvedena na předmětném vylosovaném dokladu, maximálně však ve výši 50 000 Kč, přičemž cena
nákupu bude počítána s DPH. Způsob vyplacení výhry sdělí Pořadatel výherci. Výhra bude Pořadatelem výherci vyplacena
nejpozději do 31.12. 2017 za podmínky, že výherce poskytne k výplatě výhry potřebnou součinnost. Získání výhry je
podmíněno splněním všech výše uvedených podmínek.

4.

 éto akce se může zúčastnit každý občan České republiky starší 18 let. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo
T
jiném obdobném poměru k Pořadateli akce a dalším osobám podílejícím se na přípravě a organizaci celé akce, jakož
i jejich rodinní příslušníci.

5.

 ařazením do akce dává zákazník svůj souhlas s pravidly akce a se zařazením všech svých v souvislosti s akcí poskytnutých
Z
osobních údajů do databáze Pořadatele akce, jakožto správce osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení této akce
a pro marketingové účely Pořadatele akce, tj. pro nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách Pořadatele akce, jakož i pro zasílání obchodních sdělení Pořadatele akce prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 10 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další
údaje, které zákazník zařazený do akce poskytne Pořadateli akce v budoucnosti. Zákazník zařazený do akce tak zároveň
prohlašuje, že osobní údaje Pořadateli akce poskytl dobrovolně, že jsou pravdivé a bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že tento svůj
souhlas může kdykoli bezplatně odvolat u Pořadatele akce.

6.

 řijetím výhry vyjadřuje zákazník zařazený do akce svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení a s event. pořízením
P
a zveřejněním své fotografie při přebírání výhry pro účely propagace podnikatelské činnosti Pořadatele akce, a to na dobu
10 let. O způsobu takového zveřejnění je oprávněn rozhodnout Pořadatel akce. Zákazník může tento svůj souhlas kdykoli
bezplatně odvolat u Pořadatele akce.

7.

Pořadatel akce má právo kdykoli upravit pravidla akce nebo akci kdykoliv ukončit.

