
 

Úplná pravidla spotřebitelské akce 

„Soutěž o zahradní gril“ 

 

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 
 

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské akce nazvané „Soutěž o zahradní gril“ 
(dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., se sídlem Zlín – 
Prštné, Kútiky 637, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 49973053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen „Organizátor“). 

 

II. Termín akce a rozsah 
 

1. Akce probíhá na e-shopu www.kasa.cz (dále jen „Místo konání akce“) v období od 13. 4. 2017 do 

31. 5. 2017 včetně (dále jen „Doba konání akce“). 

 
 

III. Účast v Akci 
 

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 
republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která zakoupí jako konečný spotřebitel soutěžní 
produkt a splní dále uvedené podmínky Akce. 

 
2. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek: 

 
a. zakoupení minimálně 1 ks setu zahradního nábytku na webu www.kasa.cz  

zařazeného do soutěže - dále jen „soutěžní nákup“. Všechny soutěžní sety jsou 
uvedeny zde. 

 
b. registrace a řádné vyplnění údajů na registrační stránce akce zde (dále jen „web Akce“) 

v rozsahu 
 

 jméno 

 příjmení 

 doručovací adresa 

 emailová adresa 

 telefonní číslo 

 číslo prodejního dokladu 
 

http://www.kasa.cz/
http://www.kasa.cz/


 

3. Vyplněním registračních údajů na webu Akce účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených 
údajů a též vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Akce. 

 
4. Každý zákazník, pokud splní podmínky, se může Akce účastnit vícekrát. Každý soutěžní nákup však 

může zaregistrovat pouze jednou. 
 

5. Každé číslo dokladu o zaplacení soutěžního nákupu lze v rámci Akce uplatnit pouze jednou. 
 

6. V případě více registrací na jeden doklad bude u elektronického nákupu uznána registrace na jméno, 
uvedené v objednávce zboží z e-shopu. V případě, že se jméno ani v jednom z případů registrace 
neshoduje se jménem v objednávce, a v případě duplicitních registrací, bude registrace uznána 
v pořadí prvnímu zákazníkovi, který zaregistroval zmíněný nákup, a který splnil podmínky akce. 

 

IV. Průběh Akce a výhry 
 

1. Při splnění podmínek nákupu a správném zaregistrování nákupu Organizátor stanoví v Době konání 
akce 3 vítěze, a to v předem stanovených termínech. 

 
2. Termíny pro stanovení vítězů jsou 26. 4. 2017, 17. 5. 2017 a 31. 5. 2017. V každé termínu bude 

stanoven jeden vítěz. 
 

3. Zákazník v případě výhry v soutěži obdrží výhru gril (dále jen „výhra“). Celkem Organizátor vyhradil 
pro tuto soutěž 3 ks zahradního grilu Tepro Toronto. 
 

4. Každý účastník, který splní všechny podmínky uvedené v článku III, má nárok na zařazení soutěžního 
nákupu do seznamu soutěžících, kteří se zaregistrovali v daném soutěžním období. Soutěžní období 
se stanovují na 12. - 26. 4. 2017, 27. 4. – 17. 5. 2017 a 18. – 31. 5. 2017. Za každé soutěžní období 
bude z tohoto seznamu určen jeden výherce, a to náhodným výběrem ze všech účastníků, kteří 
splnili podmínky účasti v akci. 
 

5. Výhra bude zaslána výherci poštou na doručovací adresu uvedenou při registraci soutěžního 
nákupu, a to nejpozději do 30 dní od ukončení akce. Organizátor neručí za ztrátu či poškození výhry. 

 
6. Jména výherců budou uvedena na https://www.kasa.cz/zahradni-nabytek/, a to vždy nejpozději do 

7 dnů od výherního dne. 
 

7. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat pouze výherce. Není povinen informovat všechny 
soutěžící o výsledcích soutěže. Tyto se doví na https://www.kasa.cz/zahradni-nabytek . 

 
8. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi soutěžních produktů, nárok na 

Výhru zaniká. V případě, že již Výhru převzal, je povinen ji vrátit do 14 dnů od odstoupení od 
smlouvy na adresu sídla Organizátora uvedenou v článku I odst. 1 smlouvy. 
 

9. Výhra nebude účastníkovi zaslána v případě, že se v rámci elektronické objednávky objednávka 

vrátí organizátorovi či jiné osobě pověřené organizátorem k jejímu odeslání jako nedoručená, a to 

http://vois.hponline.lan/vois/main.asphttps:/www.kasa.cz/gril-tepro-toronto/
https://www.kasa.cz/zahradni-nabytek/
https://www.kasa.cz/zahradni-nabytek
https://www.kasa.cz/zahradni-nabytek
https://www.kasa.cz/zahradni-nabytek


 

z jakéhokoli důvodu. Stejně tak nebude Výhra účastníkovi předána v případě, že se zásilka vrátí 

jako nedoručená nebo adresa uvedená zákazníkem se ukáže být nesprávná nebo neúplná. 

10. Výhra není předmětem kupní smlouvy. Na Výhru se nevztahují práva z odpovědnosti za vady. 
Výherci nevznikají práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u Výhry. 
 

11. Celkové maximální množství výherců za dobu konání akce jsou 3. 

 

 
V. Vyloučení z Akce 

 
1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem 

nevyhoví pravidlům Akce.  
 

2. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy HP Tronic Zlín, spol. s.r.o.  
 

3. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít 
podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které 
je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora 
je konečné, bez možnosti odvolání.  

 

 

 
VI. Ochrana osobních údajů 

 

1. Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly Akce, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje 
Organizátorovi výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů tj. jméno, 
příjmení, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem 
jako správcem, a to pro účely vyhodnocení této Akce, zasílání informačních emailů týkajících se 
Akce, a dále souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným 
zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, tj. 
k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož 
i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o 
některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické, 
technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 
10-ti let)  
s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník dále souhlasí s tím, že 
Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní údaje jinému správci, a to 
pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor je správcem 
osobních údajů.  
 



 

2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat 
Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním 
nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení 
souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese 
sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků Akce má za následek 
vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto 
správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem 
může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok 
na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.   

 
2. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu 

posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky 
a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: HP Tronic Zlín spol. s.r.o., 
Prštné – Kútiky 637, Zlín, 76001, emailem na adresu: info@kasa.cz nebo telefonicky na číslo: + 420 
575 500 500. 

 
3. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě 

na adrese Organizátora. 
 

4. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 13. dubna 2017 


