
Lumix G80 – plán Adobe Creative Cloud Photography – Obchodní podmínky akce  
   

1. The Lumix G80 – plán Creative Cloud Photography – akci (dále jen "akce") pořádá Panasonic Marketing 
Europe GmbH se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, jednající 
prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem 
Praha 8, Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00 (dále jen jako "vyhlašovatel") 

  
ZPŮSOBILOST 
  

2. Akce se vztahuje na obyvatele EHP, EU a Švýcarska, kteří mají 18 let nebo více. 
3. Aby byli způsobilí pro akci, musí účastníci zakoupit nový (ne z druhé ruky) opravňující výrobek od 
zúčastněného prodejce v České republice a Maďarsku během akčního období. Žádosti týkající se výrobků 
zakoupených před nebo po tomto akčním období budou považovány za neplatné. 
Opravňující výrobky Panasonic pro tuto akci jsou: 
DMC-G80 
DMC-G80M 
DMC-G80H 
  
Všechny opravňující výrobky musí být nové a originální výrobky Panasonic Nákupy z druhé ruky, rekonstruované 
nebo repasované výrobky, výrobky dovážených ze zemí mimo EHP nebo výrobky padělané nebo porušující práva 
k duševnímu vlastnictví skupiny společností Panasonic v žádném případě nemají nárok na tuto akci.  
Akce je otevřena pouze pro zákazníky, kteří jsou koncovými uživateli. Žádosti o zakoupené opravňující výrobky, 
které budou prodány třetí osobě, nejsou pro tuto akci způsobilé.   Prodejci nesmí podávat žádosti jménem svých 
zákazníků. 

  
DÁREK 
  

4. Dárek k akci je dvanáctiměsíční bezplatné členství v plánu Adobe Creative Cloud Photography (dále jen 
"dárek"). 
5. Pro použití plánu Adobe Creative Cloud Photography se účastníci budou muset zaregistrovat u společnosti 
Adobe a souhlasit a přijmout příslušné podmínky služby společnosti Adobe.  
6. Pro dárek účastníci obdrží odkaz na aktivační kód, který má být uplatněn. Ten bude zaslán na e-mailovou 
adresu uvedenou v přihlášce. Aktivační kód může být použit okamžitě. Účastníci musí postupovat podle pokynů 
k použití aktivačního kódu, které jsou dispozici na internetové stránce uplatnění kódu na 
creative.adobe.com/redeem a přidat ho do svého stávajícího účtu nebo založit pro aktivaci nový účet u Adobe. 
7. Dárek nabízený v rámci této akce je nesměnitelný, nepřenosný a nemá žádnou peněžní částku, kredit nebo 
výrobek jako alternativu. 
8. V případě nepředvídaných okolností si vyhlašovatel vyhrazuje právo poskytnout alternativní srovnatelný 
dárek stejné nebo vyšší hodnoty bez předchozího upozornění. 

  
PROCES UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTI 

  
9. Pro žádost o tuto akci k vašemu nákupu vyplňte prosím on-line formulář žádosti https://panasonic-lumixg-
creative-cloud.sales-promotions.com a nahrajte kopii vaší faktury nebo potvrzení o zaplacení. Doklad o nákupu 
musí jasně uvádět datum nákupu, název opravňujícího výrobku, jméno prodejce a obrázek čárového kódu 
výrobku, který lze nalézt na boku vaší krabice s výrobkem (zobrazeno číslo modelu a sériové číslo) podle termínu 
žádosti 31/01/2017.Žádosti podané po tomto datu nebudou pro akci způsobilé.Ujistěte se prosím, že váš doklad 
o koupi obsahuje číslo zakoupeného modelu a datum nákupu. 
10. Účastníci, kteří nejsou schopni nahrát podklady k ověření jejich žádosti, mohou zaslat svůj vytištěný 
formulář žádosti spolu s fotokopií úplného dokladu o koupi (nejsme je schopni vracet, proto prosím neposílejte 
originál) a obrázek čárového kódu výrobku na níže uvedenou adresu, s nejpozdějším datem doručení 31. Ledna 
2017 s datem poštovního razítka.Vytištěné formuláře žádosti obdržené po tomto datu nebudou opravňovat k 
akci.  

https://panasonic-lumixg-creative-cloud.sales-promotions.com/
https://panasonic-lumixg-creative-cloud.sales-promotions.com/


Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8, Karlín, Thámova 
289/13, PSČ 186 00  
11. Vyhlašovatel nenese zodpovědnost ani neručí za jakékoliv technické, hardwarové, softwarové závady nebo 
selhání serverů či webových stránek nebo jiná selhání či poškození jakéhokoli druhu, které mají takový rozsah, 
který účastníku brání nebo nedovoluje vstoupit do akce. Žádosti provedené faxem, telefonicky nebo e-mailem 
nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné nebo pozměněné formuláře žádosti budou považovány za neplatné, stejně 
jako formuláře, které nebudou vyplněny v souladu s těmito podmínkami. 
12. Po předložení vaší online registrace bude účastníkům zaslán automatický e-mail pro potvrzení přijetí jejich 
žádosti a další kroky procesu podávání žádosti. Váš nárok bude ověřen v souladu s těmito podmínkami. 
13. Žádosti nejsou platné, pokud jde o opravňující výrobky, které jsou vráceny prodejci. V každém případě 
poslední termín pro registraci 31/01/2017 bude uzávěrka žádostí. 
14. Vyhlašovatel nebude žádost zpracovávat v případě, že účastník nemůže předložit obrázek čárového kódu 
výrobku a kopii dokladu o koupi. Pokud z nějakého důvodu účastník neobdržel krabici výrobku, vyhlašovatel 
bude akceptovat obrázek sériového čísla, který se nachází na spodní části opravňujícího výrobku. 
Tato akce nemůže být použita ve spojení s jinou akcí Panasonic a neexistují žádné peněžní alternativy. 
Tato akce není určena pro zaměstnance společnosti Panasonic, jejich agenty, velkoobchodníky, distributory, 
prodejní personál, maloobchodníky nebo kohokoli spojeného s nabídkou. 
  

PROCES PŘEVZETÍ 
  

15. Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost a všechny podklady, obdržíte akční Adobe kód. Pokud jste neobdrželi 
váš akční předmět, obraťte se na nás na základě kontaktních údajů nahoře nejpozději do 35 dnů po odeslání své 
žádosti.Žádosti podané po této době, stejně jako mimo uzávěrku žádosti 31/01/2017, bohužel nebudou 
akceptovány. 

  
SOUKROMÍ A OCHRANA ÚDAJŮ 
  

16. Veškeré osobní údaje vámi poskytnuté budou společností Panasonic a jejich dodavateli Sales Promotions 
používány výhradně pro účely této akce a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. 
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Panasonic 
http://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html. 
17. Osobní údaje účastníků akce budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Správcem 
osobních údajů je vyhlašovatel. Účelem sběru údajů je provádění akce Panasonic 2016 Cash back, a poskytne-li 
účastník dodatečný (volitelný) souhlas, údaje budou zpracovávány pro jiné marketingové účely vyhlašovatele. 
Účastníci akce mají právo nahlížet do svých údajů a opravovat je. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak pro 
účast v akci nezbytné. Vyhlašovatel může přenést svou odpovědnost za ochranu osobních údajů prostřednictvím 
písemné dohodyna jiný subjekt na základě pravidel stanovených v platných právních předpisech, pro účely a v 
rozsahu, jak je uvedeno výše. 
18. Údaje budou muset být sdíleny s Adobe Systems Software Ireland Limited pro uplatnění aktivačních kódů 
poskytnutých účastníkům. Předpisy o ochraně údajů plánu Adobe Creative Cloud Photography platí v souvislosti 
s předplatným. 

  
OBECNÉ PODMÍNKY 
  

19. Žádostí o tento dárek žadatelé, prohlašují, že přečetli a souhlasili s těmito podmínkami. 
20. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost všech žádostí kvůli ochraně před podvodnými, 
neplatnými nebo opakovanými žádostmi, včetně neomezeného, požadavku, aby účastník prokázal, že nevrátil 
výrobek v období 28 dnů od data dodání. Žádosti o vrácené výrobky, žádosti podané se zlým úmyslem či 
podvodné zápisy nebo žádosti, které jinak nesplňují tyto podmínky, budou zneplatněny. 
21. Lze podat pouze jednu žádost na opravňující výrobek.  

  

http://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html

