
PRAVIDLA PROMO AKCE
“Tesco poukázka k chladničce Whirlpool z Datart/www.datart.cz”

platná pro:
Vybrané modely chladniček Whirlpool

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akční nabídky “Tesco poukaz k nákupu chladničky Whirlpool
v prodejnách Datart nebo na www.datart.cz” (dále jen „akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pořadatelem formou
písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel akce
Pořadatelem akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ:

49243411, DIČ: CZ 49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
20460 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání akce
Akce probíhá v termínu od 25. 7. 2022 do 14.8. 2022 nebo do vyčerpání skladových zásob (dále jen „doba konání akce“) na
území České republiky (dále jen „místo konání akce“) v tzv. “kamenných” obchodech u partnera společnosti HP Tronic Zlín
spol. s r.o., se sídlem 760 01 Zlín, Náměstí práce 2523, IČ 49973053, provozujísí obchodní síť pod názvem “DATART” (dále
též “Datart”) a dále též na jeho e-shopu www.datart.cz.

3. Podmínka účasti v akci
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České

republiky.

4. Základní charakteristika akce
Zákazník, který v prodejnách Datart (seznam prodejen zde: https://www.datart.cz/prodejny/index.html) a na eshopu
www.datart.cz v době konání prodejní akce zakoupí vybrané modely chladniček Whirlpool (viz seznam modelů níže), které
jsou zařazeny do prodejní akce, má možnost získat po registraci dostupné ze stránek www.whirlpool.cz sekce Akce & dárky
online voucher v hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč (dále též “voucher”) na nákup u partnera akce společnosti Tesco Stores ČR
a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ 45308314, a to v jeho obchodech pod označením“TESCO” (dále též
“Tesco”).

5. Produkty zařazené do akce
5.1. Akce se vztahuje pouze na vybrané kategorie výrobků, které určitl pořadatel akce.
5. 2. Seznam modelů zahrnutých do akce (též jako “Výrobky”) a hodnota Tesco voucheru, který účastník při nákupu určitého
Výrobku:.

Vouchery jsou dodávány v hodnotách po 500 Kč (1000 Kč hodnota = 2x 500 Kč voucher)

5. 3. Nárok na zaslání voucheru vzniká pouze tehdy, jestliže účastník prodejní akce nevyužije svého práva a neodstoupí od
kupní smlouvy na Výrobek ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
jestliže kupuje Výrobek v internetovém obchodu na www.datart.cz . Odstoupí-li účastník prodejní akce od kupní smlouvy ve
smyslu předchozí věty, nárok na voucher v rámci prodejní akce nevzniká a případně zaslaný voucher je účastník prodejní
akce povinen pořadateli vrátit, resp. voucher bude v tomto případě pořadatelem zneplatněn.

6. Podmínky účasti v akci a pravidla
6.1. Nákup Výrobku v  prodejně Datart  nebo na webu www.datart.cz
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6.2. Účastník je povinen se pro získání poukazu registrovat na internetových stránkách pořadatele dostupné z
www.whirlpool.cz sekce Akce & Dárky , a to do 14 dnů ode dne zakoupení Výrobku, přičemž lhůta počíná běžet dnem
zakoupení (dále též “registrační lhůta”). Rozhodné je datum uvedené na účtence o zakoupení Výrobku. Marným uplynutím
registrační lhůty nárok na voucher zaniká.
6. 3. Na základě dokončené registrace obdrží účastník potvrzující e-mail. Nejpozději do 30 dní od úspěšného zadání
registrace bude na uvedený email zaslán voucher  v elektronické podobě pro nákup v prodejnách Tesco.
6.4. Registrační formulář vyžaduje zejména vyplnění zejména osobních a kontaktních údajů, doplnění označení
zakoupeného Výrobku, jeho modelového čísla a výrobního čísla a přiložení fotokopie účtenky.
6.5. Voucher bude zaslán účastníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu jako on-line poukaz v nominální hodnotě 500 Kč
nebo 1000 Kč.
6.6. Účastník bere na vědomí, že nákupem zboží u partnera akce (Datart) vzniká smluvní vztah pouze mezi účastníkem a
daným partnerem akce podle pravidel obecně závazných právních předpisů a případně pravidel stanovených partnerem
akce jako prodávajícím a pořadatel není smluvní stranou. Veškeré nároky vážící se k zakoupenému zboží musí účastník
řešit s partnerem akce jako prodávajícím.
6.7. Pravidla využití poukázky Tesco:
a ) Účastník po úspěšné registraci získává voucher na nákup zboží v tzv. “kamenných” prodejnách Tesco v celkové
nominální  hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč. Vouchery nelze využít a neplatí pro online nákup na itesco.cz.
b) Elektronicky zaslaný voucher je možné předložit vytištěný nebo ukázat jeho unikátní kód v mobilním telefonu na
prodejnách Tesco při placení, přičemž hodnota voucheru bude odečtena z ceny nákupu zákazníka.
c) Voucher lze využít pouze jednorázově, není možné jej směnit za peníze, ani na něj vracet peníze či využít jen část jeho
hodnoty.
d)Voucher je možné využít na nákup všeho zboží z aktuálního sortimentu v prodejnách Tesco na území České republiky,
seznam prodejen Tesco je k dispozici na stránce https://itesco.cz/prodejny/
e) Voucher neplatí na čerpacích stanicích pohonných hmot Tesco.
f) Platnost voucheru je do konce roku 2024. Nebude-li voucher do daného data využit, zaniká a nelze jej použít později
nebo za něho získat peníze.
g) Účastník bere na vědomí, že nákupem zboží v prodejnách Tesco vzniká smluvní vztah pouze mezi účastníkem jako
kupujícím a Tesco jako prodávajícím podle pravidel obecně závazných právních předpisů o prodeji zboží v obchodě a
pořadatel není smluvní stranou. Veškeré nároky vážící se k zakoupenému zboží musí účastník řešit s Tesco jako
prodávajícím.
h) V případě otázek, kteé se týkají technické stránky uplatnění voucheru se účastník může obrátit na:
voucher_team_cz@tesco.com

6.8. Účastník je povinen chovat se tak, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k zneužití voucheru. Jestliže ke zneužití přesto
dojde, pořadatel nenese žádnou odpovědnost a nevzniká mu jakákoliv povinnost poskytnout účastníku nový voucher nebo
finanční prostředky v hodnotě voucheru.
6.9. Na poskytnutí voucheru nevzniká účastníku vůči pořadateli právní nárok.
6.10. Pořadatel neodpovídá za ztrátu voucheru účastníkem akce nebo změny voucheru vlivem elektronické komunikace.

7.   Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
7.1. V rámci akce pořadatel zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem při přihlášení do akce, neboť je to nezbytné
pro naplnění smyslu akce. Účelem poskytnutí osobních údajů účastníkem je tedy realizace pořádané akce ve vztahu k
účastníkovi. Osobní údaje poskytuje účastník dobrovolně. Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem jako správcem a
mohou být poskytnuty co se týče adresy dodání dárku též přepravní společnosti. Ochrana osobních údajů se vedle těchto
pravidel řídí zejména Oznámením o ochraně osobních údajů, jehož text lze nalézt na internetových stránkách pořadatele
www.whirlpool.cz/oznameni-o-ochrane-osobnich-udaju , zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (též GDPR), a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Bližší informace o způsobu a rozsahu ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Oznámení na citované internetové adrese.
7.2. Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na
e-mailovou adresu zadanou zákazníkem ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle pořadatele nebo prostřednictvím
e-mailu: prague_recepce@whirlpool.com .

8.   Závěrečná ustanovení
8.1. Účastí v akci vyjadřuje účastník akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel
neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající
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v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce,
jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel akce neručí za jakékoliv technické problémy v
souvislosti s účastí v akci..
8.2. V případě nejasností nebo při problémech při realizaci akce se může účastník akce obrátit na pořadatele
prostřednictvím e-mailu: prague_recepce@whirlpool.com
8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že
dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na
www.whirlpool.cz/promo-akce/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
8.4. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání
voucheru a jeho uplatnění.
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