PRAVIDLA AKCE „Philips Cashback 2019
AŽ 10 000,- KČ ZPĚT!“
POŘADATEL: Internet Mall, a.s.
se sídlem: U Garáží 1611/1, Praha 7, 170 00
IČ: 262 04 967
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddílu B, vložce 8501
a
CZC.cz s.r.o.
Se sídlem: U Garáží 1611/1, Praha 7, 170 00
IČ: 265 55 701
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddílu C, vložce 58549
ORGANIZÁTOR: AVEDA PTI, s. r. o., se sídlem K Hájům 1309/34, 155 00
Praha 5, IČ: 25675028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 60202
NÁZEV AKCE: „PHILIPS CASHBACK 2019 AŽ 10 000,- KČ ZPĚT!“
(dále jen „akce“).
DOBA TRVÁNÍ: od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019
MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika.
PODMÍNKY AKCE:
1. Základní podmínkou pro nárok na vrácení až 10 000,- Kč je zakoupení jednoho
z níže uvedených modelů TV značky Philips v době od 1. září 2019 do 30. září
2019 v síti prodejců, jejichž seznam naleznete v příloze č. 1 tohoto dokumentu,
a Vaše registrace na http://www.tv-penize-zpet.cz v termínu do 31. října 2019.
2. Nárok na vrácení částky ve výši podle čl. 5 tohoto dokumentu lze uplatnit na
jeden zakoupený výrobek pouze jednou, přičemž tento nárok nevzniká, resp.
zanikne, v případě odstoupení od kupní smlouvy na příslušnou TV dle
ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Této akce se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, akce neplatí pro právnické
osoby.
4. Této akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, přičemž zaměstnanci
společností Internet Mall, a.s., se sídlem na adrese: U Garáží 1611/1, Praha, IČ: 262 04
967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,
vložce 8501 a CZC.cz s.r.o., se sídlem na adrese: U Garáží 1611/1, Praha, IČ: 265 55
701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C,
vložce 58549 (dále jen “Mall Group”) jsou z této akce vyloučeni.
5. Tato propagační akce je platná pouze v České republice.
6. Vrácení peněz se vztahuje na nákup nových výrobků (TV), které odpovídají
následující specifikaci:

Č. Model televizoru Cashback
1 50PUS6704/12
3500
2 50PUS7304/12
4000
3 55PUS6704/12
3500
4 55PUS7304/12
5000
5 58PUS7304/12
5000
6 65PUS6704/12
5000
7 65PUS7304/12
10000
7. Společnosti Internet Mall a CZC.CZ s.r.o. si vyhrazují právo tuto akci kdykoliv bez
udání důvodu ukončit, přičemž tímto nebude dotčen nárok na vrácení peněz vzniklý po
splnění všech zde uvedených podmínek ze strany kupujícího v souvislosti
s koupí televizoru v době do oznámení ukončení této akce.
8. Registraci je třeba provést nejpozději do 31. října 2019, a to řádným vyplněním
registračního formuláře na http://www.tv-penize-zpet.cz a jeho odesláním
kliknutím na tlačítko “Odeslat” na konci formuláře. Do formuláře nezapomeňte
nahrát čitelnou kopii účtenky, popř. faktury prokazující koupi dané TV a fotografii
sériového čísla zakoupené TV nacházející se na zadní straně televizoru, jakož i vyplnit
všechny potřebné údaje. Vyplnění registračního formuláře včetně nahrání příloh prosím
věnujte náležitou pozornost, neboť neúplně a/nebo nesprávně vyplněné registrační
formuláře nebudou brány na zřetel, jakož ani nebude přihlíženo k registracím
provedeným po 31. říjnu 2019 a nárok na vrácení částky v těchto případech nevzniká.
Proběhla-li registrace úspěšně, bude Vám do 30 dnů od provedení registrace zaslán email
s potvrzením registrace, a to a prostřednictvím elektronické pošty na Vaši emailovou
adresu, kterou jste uvedl(a) jako své kontaktní spojení při registraci v sekci označené
jako „Emailová adresa“. Neobdržíte-li potvrzující email v uvedené lhůtě, nejste
zaregistrován(a).
9. Bankovní účet, který uvedete či jste uvedl(a) jako své bankovní spojení při
registraci v sekci označené jako „Bankovní spojení“ a na který bude po splnění
všech podmínek zaslána příslušná částka, musí být vedený u peněžního ústavu
v České republice. V opačném případě nárok na vrácení příslušné částky,
nevznikne. Organizátor akce si vyhrazuje lhůtu pro vrácení peněz dle těchto
pravidel v délce minimálně 4 týdnů ode dne registrace.
10. Pokud vrácené peníze neobdržíte, můžete to společnosti Mall Group nebo
organizátorovi akce AVEDA PTI, s.r.o. nahlásit do 30.11.2019. Po uplynutí
těchto lhůt už nebudou stížnosti brány na zřetel.
11. Vrácená částka je včetně DPH.

12. Vaší žádosti o vrácení peněz bude vyhověno pouze v případě, že použijete
stejnou e-mailovou adresu, na kterou společnost AVEDA PTI, s.r.o. zaslala e-mail s
potvrzením Vaší registrace.
13. Tuto nabídku nelze slučovat s žádnou jinou speciální nabídkou, reklamou ani
smlouvou.
14. Mall Group si vyhrazuje právo kdykoli pravidla této akce změnit, a to bez předchozího
oznámení.
15. Během této propagační akce nemá účastník akce právo na žádné jiné výhody
kromě vrácení peněz.
16. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce k dispozici na
www.tv-penize-zpet.cz.
17. Pořadatel a 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 spojenou.
18. Pořadatel a 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.
19. Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřujete v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), svůj souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, které jste uvedl(a) v registračním formuláři
(dále jen „osobní údaje“), společností Mall Group pro potřeby této propagační
akce, pro zasílání informací o aktuální nabídce společností Mall Group nabízených
výrobků a služeb, a to po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu (dále jen „Doba
souhlasu“). Současně vyslovujete svůj souhlas, že zpracováním Vašich osobních údajů
může společnost Mall Group pověřit jakožto zpracovatele společnost AVEDA PTI, s.r.o.,
se sídlem Praha 5, K Hájům 1309/34, PSČ 15500, IČO 25675028. Potvrzujete, že
poskytnuté osobní údaje jsou přesné, že jste byl(a) poučen(a) o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů, a zavazujete se své osobní údaje uvádět správně
a pravdivě, jakož i informovat společnost Mall Group bez zbytečného odkladu o změně ve
svých osobních údajích. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo tyto
opravovat, jakož i další práva dle § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas se
zpracováním Vašich osobních údajů jste také oprávněn(a) kdykoli odvolat, a to emailem,
prostřednictvím philips@aveda-pti.cz. Zároveň, nezvolíte-li jinou možnost, udělujete
vyplněním a odesláním registračního formuláře společnosti Mall Group ve smyslu § 7
odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění
pozdějších předpisů, svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o
aktuální nabídce společností Mall Group nabízených výrobků a služeb, a to po dobu
souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na Vaši emailovou adresu, kterou jste
uvedl(a) jako své kontaktní spojení v registračním formuláři. Jste přitom oprávněn(a)
tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně na
adresu sídla společností Internet Mall, a.s., nebo CZC.CZ s.r.o. osobně v sídlech
společnosti Internet Mall, a.s., nebo CZC.cz s.r.o.

POSTUP ÚČASTNÍKA AKCE:
1. Zakoupíte u vybraného prodejce jeden z uvedených modelů televizoru Philips
2. Nákup musí být uskutečněn v období od 1.9.2019 do 30.9.2019 u vybraného
prodejce.
3. Nejpozději do 30.10.2019 zaregistrujte nákup na webové adrese www.tvpenizezpet.cz
Nezapomeňte nahrát čitelnou kopii účtenky, popř. faktury prokazující koupi dané TV a
fotografii sériového čísla zakoupené TV.
4. Pečlivě uschovejte doklad o nákupu. Před odesláním částky zpět bude požadováno
jeho předložení.
V Praze dne 20. 8. 2019
Internet Mall, a.s.
U Garáží 1611/1
170 00 Praha 7
IČ: 262 04 967

CZC.cz s.r.o.
U Garáží 1611/1
170 00 Praha
IČ: 265 55 701

Příloha č. 1
Seznam prodejen, zapojených do akce
Partneři Cashback Q3 2018 e-shop

1. CZC

www.czc.cz

2. Mall.cz

www.mall.cz

