
 

 

 
 

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE 

 

 
POŘADATEL: Philips Česká republika s.r.o., 186 00, Rohanské Nábřeží, 21, RG II 

(vchod A), IČO: 63985306 

 
ORGANIZÁTOR: AVEDA PTI, s. r. o., se sídlem K Hájům 1309/34, 155 00 

Praha 5, IČO: 25675028 

 

NÁZEV AKCE: „90 dnů záruka vrácení peněz na žehličky Philips PerfectCare“ 

(dále jen „akce“). 

DOBA TRVÁNÍ: od 15. 3. 2017 do 30. 6. 2017 

 

MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika 

 

 
PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na území 

České republiky starší 15-ti let, který si v době konání akce zakoupí na území České 

republiky u prodejce zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) parní 

generátor Philips PerfectCare s typovým označením GC9640/60, GC9630/20, GC8731/20, 

GC8735/80, GC8715/20, GC7831/20, GC7833/80, GC7808/40, GC7051/30, GC9550/02, 

GC9246/02, GC9241/02, GC9231/02, GC7635/30, GC7640/80, GC7011/20,  GC7015/20 

nebo napařovací žehličku Philips PerfectCare s typovým označením GC4928/30, 

GC4924/20, GC3920/20, GC3925/30 (na jiné typy se akce nevztahuje), a následně 

odešle nejpozději do 90 dnů ode dne nákupu (nejpozději do 28. 9. 2017) včetně 

(rozhoduje datum podání zásilky) tento výrobek nepoškozený, v původním obalu, se 

všemi doplňky, vyplněným kuponem ze soutěžního letáku a s originálem dokladu o 

nákupu na uvedenou adresu. 

 

 

MECHANISMUS AKCE: 

 

1. Nabídka se vztahuje na parní generátory Philips PerfectCare s typovým 

označením GC9640/60, GC9630/20, GC8731/20, GC8735/80, GC8715/20, 

GC7831/20, GC7833/80, GC7808/40, GC7051/30, GC9550/02, GC9246/02, 

GC9241/02, GC9231/02, GC7635/30, GC7640/80, GC7011/20, GC7015/20 a  

na napařovací žehličky Philips PerfectCare s typovým označením GC4928/30, 

GC4924/20, GC3920/20, GC3925/30 (na jiné typy se akce nevztahuje), 

zakoupené v období od 15. 3. 2017 do 30. 6. 2017 ve vybraných 

specializovaných prodejnách s elektrospotřebiči a ve vybraných online 

obchodech. Seznam prodejců je uveden na konci těchto pravidel. 

 

2. Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky, 

vyplněným kuponem ze soutěžního letáku a s originálem dokladu o nákupu. 

Doporučujeme zákazníkům zásilku s výrobkem pojistit. 

 
3. Účastník akce musí zakoupený výrobek odeslat na adresu: AVEDA PTI s.r.o., K 

Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5. 

 
4. Výrobek lze vrátit nejpozději do 90 dnů od data nákupu. Rozhodující je datum 

podání zásilky. 



 

 
5. Výrobek nelze vrátit přímo na prodejně. 

 
6. V případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky, bude výrobek vrácen 

na adresu účastníka akce. 

 
7. Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově nebo platební kartou, a taky na 

splátkový prodej. 

 
8. Vrácený výrobek nelze poslat na dobírku. Cena výrobku uvedená na prodejním 

dokladu bude účastníkovi akce poukázána do 30 dnů poštovní poukázkou nebo 

na uvedený bankovní účet. 

 
9. Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek. 

 

 
SOUHLAS  S  PRAVIDLY  A  OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ:   Zákazník     odesláním 

vyplněného kuponu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za 

podmínek zákona č. 101/2000 Sb., správcem - společností Philips ČR s.r.o., 186 00, 

Rohanské Nábřeží, 21, RG II (vchod A), za účelem vyhodnocení akce a dalšího 

marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o 

marketingových akcích po dobu 5 let od ukončení akce. Správce může pověřit 

zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se 

seznámil se svými právy dle §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo 

přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování 

nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a 

účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě 

pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce nebo přímo na Úřad 

pro ochranu osobních údajů. Účastník se seznámil s úplnými pravidly akce. 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE: 

 

1. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 15-ti let s doručovací adresou v 

ČR. 

 

2. Účastník akce zasláním výrobku organizátorovi marketingové akce přijímá 

pravidla akce. 

 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo  jednostranně bez  náhrady změnit  pravidla  akce  

v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit. 

 

4. Pořadatel ani organizátor marketingové akce nezodpovídají za škody nebo ztráty, 

vzniklé během účasti v propagační akci. 

 

5. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky s 

výrobkem či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této akce z důvodů 

spočívajících na straně České pošty s. p. nebo jiného držitele poštovní licence. 

 

6. Potvrzení o odeslání zásilky s vráceným výrobkem není považováno za jeho 

doručení organizátorovi. 

 

7. Pořadatel akce nezodpovídá za vzniklé škody v případě nemožnosti doručení 

vrácených peněz v důsledku nesprávné nebo nečitelné adresy nebo chybně 

uvedeného čísla účtu. 



 

 
8. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen. 

 

9. Úplné aktuální znění pravidel akce budou po dobu konání akce nepřetržitě 

k dispozici na www.philips.cz. 

 
10. Organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a   

v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s 

akcí spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v 

případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými 

mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi 

vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek vrácen na 

jeho adresu. Případné námitky s průběhem akce lze organizátorovi zaslat 

doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení akce pouze písemně na poštovní 

adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány    

v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 3. 2017 
 

 

Philips Česká republika s.r.o. 

186 00, Rohanské Nábřeží, 21 

RG II (vchod A) 
IČO: 63985306 

 

 

 

SEZNAM PRODEJCŮ ZAPOJENÝCH DO MARKETINGOVÉ AKCE: 

 

 
Philips eshop - www.shop.philips.cz 

Alza.cz - www.alza.cz 

DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.cz 

Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz 

EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz 

Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz 

FAST ČR, a.s. - www.planeo.cz 

Internet Mall - www.mall.cz 

www.kasa.cz 

OKAY s.r.o. - www.okay.cz 

ELEKTRO SPÁČIL - www.eleshop.cz 

ELEKTRO SPÁČIL - www.spacil.cz 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

Globus ČR, k.s. 
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