
PĚTILETÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA SKENERY WORKFORCE – SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Zakupte vybrané skenery Epson („produkt Epson“) u autorizovaného prodejce produktů Epson v období od 01/
07/2019 do půlnoci 30/09/2019, a získejte tak nárok na pětiletou (5letou) záruku nebo záruku na počet skenů
(podle toho, která z těchto skutečností nastane po datu zakoupení dříve).

2. V České republice se prodloužená záruka poskytuje na tyto skenery Epson:

Produkt Standard + rozšířená záruka

WorkForce DS-1630 12 + 48 měsíců Servis u zákazníka

WorkForce DS-1660W 12 + 48 měsíců Servis u zákazníka

WorkForce DS-310 12 + 48 měsíců u dodavatele

WorkForce DS-360W 12 + 48 měsíců u dodavatele

WorkForce DS-410 12 + 48 měsíců Servis u zákazníka

WorkForce DS-530 12 + 48 měsíců Servis u zákazníka

WorkForce DS-570W 12 + 48 měsíců Servis u zákazníka

WorkForce DS-70 24 + 36 měsíců u dodavatele

WorkForce DS-80W 24 + 36 měsíců u dodavatele

3. Tato nabídka u vybraných skenerů Epson rozšiřuje standardní obchodní záruku společnosti Epson na 5 let. Další
informace o záruce a podmínkách, které se na vybrané skenery Epson vztahují, najdete na adrese www.epson.cz/
zarukaskenery.

Poznámka: Tato promoakce nemá vliv na standardní obchodní záruku, která se vztahuje na vaše standardní nákupy bez
ohledu na tuto promoakci. Účastník tuto prodlouženou záruku obdrží navíc ke standardní záruce. Abychom vyloučili
veškeré možné pochybnosti, zdůrazňujeme, že toto ustanovení v žádném případě nebrání uplatňování zákonných práv,
která vám náleží.

4. Zakupte si produkt Epson od zúčastněného prodejce a vyplňte formulář žádosti, který najdete na adrese
www.epson.cz/zarukaskenery.

5. Formuláře žádostí musí být doručeny do 30 dnů od data zakoupení a před půlnocí dne 31/10/2019.

6. Každý zákazník smí podat maximálně sto (100) žádostí o záruku.

7. Tuto promoakci nelze využít v kombinaci s žádnou jinou promoakcí společnosti Epson.

8. Tato promoakce se týká pouze nákupů uskutečněných v České republice a využít ji mohou pouze osoby ve věku
minimálně 18 let. Nabídku nemohou využít zaměstnanci společnosti Epson, jejich zástupci, pracovníci velkoobchodů,
prodejců a maloobchodů ani jiné osoby a subjekty, jež jsou s touto nabídkou jakkoli spojeny.



Použití osobních údajů

9. Osobní údaje poskytnuté v rámci této akce budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy ohledně
ochrany osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů zřizovatele akce. Zřizovatele akce budete moci kdykoli
požádat o úpravu, aktualizaci nebo odstranění těchto osobních údajů, a to písemnou žádostí zaslanou na jeho
korespondenční adresu nebo e-mailem zaslaným na adresu privacy@epson.eu.

10. Použití osobních údajů může zahrnovat zasílání informací o produktech a službách zřizovatele akce, informací
o událostech nebo jiných informací, které by vás mohly zajímat. Takto informováni budete v případě, že jste během
registrace na webových stránkách zřizovatele akce předem souhlasili s tímto způsobem využití svých údajů. Pokaždé,
když obdržíte jakýkoli propagační e-mail nebo zprávu, budete mít možnost požádat o vyřazení ze seznamu příjemců tím,
že označíte zaškrtávací políčko pro vyřazení ze seznamu příjemců.

11. Pokud požádáte o odstranění svých osobních údajů, může to být důvodem pro vaše vyloučení z této promoakce.

Další podmínky

12. Pořadatel promoakce neponese žádnou odpovědnost za ztracené, opožděné, nečitelné či podvodné žádosti ani za
žádosti, které nebyly doručeny do data uzávěrky.

13. Tyto smluvní podmínky se řídí zákony země, ve které jste produkt Epson zakoupili, a spadají do jurisdikce
kompetentních soudů této země.

14. Účastí na této promoakci stvrzujete, že jste přečetli a pochopili tyto smluvní podmínky a že s nimi souhlasíte.
Pořadatel promoakce si vyhrazuje právo zrušit nebo doplnit tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění v případě,
že nastanou jakékoli okolnosti, které jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu.

15. Pořadatel akce: Pořadatelem akce je společnost Epson (U.K) Ltd. Veškerou korespondenci zasílejte na následující
adresu: Epson UK Marketing Service Department, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD,
United Kingdom.


