
Úplná pravidla spotřebitelské akce  

„ GoGEN NADĚLUJE“  
(dále jen Pravidla) 
 
      I. 
     Úvodní ustanovení 
 

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské akce nazvané „GoGEN naděluje“ 
(dále jen Akce). Organizátorem je ETA a.s., IČ 27544001, se sídlem Křižíkova 148/34, Praha 8, 
186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
17862 (dále jen „Pořadatel“). 
 
 

II.  
                                                                 Termín a rozsah Akce  
 

1. Akce probíhá na území ČR, u všech autorizovaných prodejců výrobků zn. GoGEN v kamenných 
prodejnách, a dále na e-shopech alza.cz, mall.cz, datart.cz, kasa.cz, Euronics.cz. 

2. Doba trvání Akce je rozdělena na:  
a) Registraci zákazníků: registrace zákazníků v termínu od 01.11.2019 – 23.12.2019 (včetně), 

způsobem uvedeným v čl. III, odst. 2b Pravidel  
b) Otevírání Adventního kalendáře: 01.12.2019 – 24.12.2019 (včetně) 

3. Výhry jsou specifikovány takto:  
 

GOGBS270B PŘENOSNÉ REPRO 

GOGBS250B PŘENOSNÉ REPRO 

GOGPB100006SG POWER BANKA 

GOGBS280B PŘENOSNÉ REPRO 

GOGBS034 PŘENOSNÉ REPRO 

GOGTWSBUDDY SLUCHÁTKA 

GOGHBTM31BL SLUCHÁTKA 

GOGBPS686X PARTY REPRO 

GOGIR167BT INTERNETOVÉ RADIO 

GOGME1296 METEOSTANICE 

GOGBS250B PŘENOSNÉ REPRO 

GOGME3236 METEOSTANICE 

GOGME3257 METEOSTANICE 

GOGTVU55W652STWEB TV 

GOGCC388SUPERHD AUTO KAMERMA 

GOGPB200006W POWER BANKA 

GOGTVU55W652STWEB TV 

GOGPB100006RG POWER BANKA 

GOGMAXIKARAOKEP KARAOKE MAXIPES FÍK 

GOGMAXIKARAOKEB KARAOKE MAXIPES FÍK 

GOGME2930 METEOSTANICE 

GOGBS270B PŘENOSNÉ REPRO 

GOGBS280B PŘENOSNÉ REPRO 

GOGTWSBUDDY SLUCHÁTKA 



 
4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny výher. 

 
    Náhled Adventního kalendáře. 

 
      



III. 
Účast v Akci 

 
1. Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let s doručovací adresou na území České 

republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“, který si zakoupí u jednoho z prodejců 
uvedeného v čl. II, odst. 1., tedy v kamenné prodejně, nebo uvedeném e- shopu  výrobek zn. 
GoGEN a splní dále uvedené podmínky Akce). 

2. Akce se lze účastnit na základě splnění všech následujících podmínek (dále jen „podmínky 
Akce“) 
a) Zákazník zakoupí výrobek zn. Gogen u jednoho z prodejců uvedeného v čl. II, odst.1 Pravidel 
b) Zákazník se zaregistruje a řádně vyplní údaje na webových stránkách Akce 

www.gogen.cz/advent (dále jen web Akce) v rozsahu:  
- E-mail 
- Číslo prodejního dokladu, tj. číslo umístěné na prodejním dokladu, který obsahuje 

výrobek GoGEN (dále jen „prodejní doklad“). 
3. Vyplněním registračních údajů na webu Akce účastník vyjadřuje svůj souhlas s Pravidly Akce.  
4. V případě, že má zákazník  více prodejních dokladů, může se Akce účastnit vícekrát. 
5. V rámci registrace jednoho prodejního dokladu nelze získat více než jednu výhru. 

 
IV. 

Průběh Akce a výhry 
 

1. Při splnění podmínek nákupu a správném zaregistrování může zákazník v termínu od 01.12.2019 
na webu Akce otevřít okénko nebo okénka s datem zpětně (nejpozději však k 01.12.2019) a to 
pomocí zadání registrovaného čísla prodejního dokladu nebo zadáním zaregistrovaného emailu.  
Při registraci v termínu 1.12.2019-23.12.2019 bude možné otevřít první okénko až následující 
den po provedené registraci. 

2. Výherci budou určeni dle stanoveného algoritmu n/24, kde „n“ představuje množství všech 
účastníků, kteří splnili podmínky Akce den předcházející dnu otevření okénka. Pokud se tedy 
Akce zúčastní např. 1200 účastníků, potom se výhercem stane účastník v pořadí 50., dále 100. 
atd. . 

3. Po otevření okénka dojde k ověření výhry – tzn. zákazník vyhrává, zákazník nevyhrává.  
4. V případě, že zákazník vyhrává, uvidí na obrazovce konkrétní výhru (viz. tabulka výher).  

Organizátor nejpozději do třetího dne ode zobrazení výhry kontaktuje prostřednictvím 
zaregistrovaného emailu zákazníka, přičemž zákazník se zavazuje zaslat na e-mailovou adresu 
Organizátora: darek@gogen.cz kopii/sken prodejního dokladu, současně se jménem, 
příjmením, doručovací adresou, na kterou požaduje zaslat výhru.  

5. Jakmile obdrží Organizátor kopii prodejního dokladu a doručovací adresu zašle v termínu 
nejpozději do 14 pracovních dnů ode splnění povinností zákazníkem pro uplatnění výhry tuto 
výhru zákazníkovi na své vlastní náklady přepravní společností DPD.  

6. Pokud se zásilka s výhrou vrátí zpět Organizátorovi jako nedoručitelná není povinností 
Organizátora ji zasílat opakovaně.  

 
 
      V. 

Vyloučení z Akce 
 

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

2. Pořadatel 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 

http://www.gogen.cz/advent


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. Podmínkou pro účast v Akci je seznámení se s Pravidly Akce při registraci na webových 

stránkách Akce. Účastník se zavazuje je plně dodržovat. Podmínkou pro účast v Akci je 
zpracování poskytnutých osobních údajů: emailová adresa (dále jen „osobní údaj“) 
Organizátorem jako správcem při registraci na webových stránkách Akce, a to pro účely 
vyhodnocení Akce a zasílání informačních emailů týkajících se Akce. Osobní údaje budou za 
tímto účelem zpracovány pouze do ukončení Akce. Následně budou osobní údaje evidovány 
po dobu 2 let od ukončení akce, a to pro případ kontroly či sporu či pro statistické, technické 
a jiné vyhodnocení. Poté budou veškeré údaje anonymizovány nebo smazány. 
 

2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména má právo na opravu těchto 

osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo 

požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, 

provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. V případě pochybností o 

dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník obrátit 

na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pořadatel touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají 

nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.   
2. Výherce není oprávněn výhry reklamovat. Pořadatel nenese odpovědnost z vadného plnění. 

 
3. Pořadatel 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 Pořadatele: ETA a.s. Křižíkova 
148/34, Praha 8, 186 00, emailem na adresu: darek@gogen.cz  

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

podobě na adrese Pořadatele 
 

5. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 1. listopadu 2019 
 
 
 
 


