Pravidla marketingové akce
„TEFAL – pro dokonalé vaření“
Sbírejte body a nakupte si výhodně
1.

Úvod
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce „Staňte se kulinářskou hvězdou!“ (dále
jen „Akce“).

2.

Pořadatel a provozovatel Akce
Pořadatelem a provozovatelem Akce je společnost PRAMEN CZ a.s., se sídlem Průmyslová 1285, 580 01
Havlíčkův Brod, IČ: 25271971 (dále jen „pořadatel“).

3.

Termín a místo konání Akce
3.1. Sbírat nálepky do hrací karty a nakoupit partnerské zboží značky TEFAL (dále jen „zboží TEFAL“) za
zvýhodněné EXTRA ceny bude možné v termínu od 4. března do 5. května 2020, nebo do vydání zásob.
3.2. Losování o 3 hlavní ceny proběhne 21. dubna 2020. Do soutěže o hodnotné ceny se zákazníci mohou
zapojit do 20. dubna 2020.
3.3. Akce probíhá na území České republiky ve všech maloobchodních prodejnách sítě PRAMEN CZ.

4.

Princip Akce
4.1. Zákazník, který uskuteční nákup v kterékoliv maloobchodní prodejně sítě PRAMEN CZ, získá za každých,
v době trvání Akce utracených, 200 Kč nálepku do své hrací karty.
4.2. V každé prodejně PRAMEN CZ bude po dobu trvání Akce vystaven stojan s partnerským zbožím TEFAL,
které si zákazník může zakoupit za běžnou cenu nebo velmi výhodnou EXTRA cenu v případě, že při
platbě za zboží TEFAL předloží kompletně vyplněnou hrací kartu.
4.3. Po zakoupení zboží TEFAL v běžné či EXTRA ceně, v kterékoliv prodejně PRAMEN CZ, se může zákazník
účastnit losování o hodnotné ceny. Stačí se zaregistrovat na www.pramencz.cz a splnit pravidla
soutěže.
4.4. Losování hlavních cen proběhne 21. dubna 2020.
4.5. Vyplnit nálepkami vždy novou hrací kartu a následně ji použít při platbě za zboží TEFAL za zvýhodněnou
EXTRA cenu může zákazník opakovaně.
4.6. Zákazník se může do losování o hodnotné ceny zapojit opakovaně, avšak vždy s novým daňovým
dokladem – účtenkou.

5.

Účast v Akci a podmínky Akce
5.1. Účastníkem Akce může být každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která splnila všechny podmínky pro účast v Akci stanové těmito pravidly (dále jen „Zákazník“
nebo „Účastník“).
5.2. Nakoupit zboží TEFAL za zvýhodněnou cenu může zákazník při splnění všech následujících podmínek:
5.2.1. Uskuteční nákup v kterékoliv prodejně maloobchodní sítě PRAMEN CZ.
5.2.2. Vlastní hrací kartu (dále jen „Karta“), kterou je možné získat v každé prodejně PRAMEN CZ při
placení prvního nákupu uskutečněného po zahájení Akce.
5.2.3. Získá za každých, v době trvání Akce utracených, 200 Kč nálepku, kterou nalepí do Karty. Karta
obsahuje 10 políček pro 10 nálepek, kdy 2 nálepky jsou již předtištěny jako bonus pro zákazníka a
8 nálepek do karty vlepuje samotný zákazník. Do hodnoty nákupu se nezapočítává cena zboží
TEFAL. Do hodnoty nákupu se dále nezapočítává cena tabákových výrobků a alkoholických nápojů.
5.2.4. Do Karty postupně, po celou dobu trvání Akce, vlepuje nálepky.
5.2.5. Karta, která obsahuje požadovaný počet nálepek následně opravňuje Účastníka:
 K nákupu partnerského zboží TEFAL, viditelně vystaveného v stojanu označeném
grafikou Akce, za EXTRA zvýhodněnou cenu (konkrétně bod 6.2) a
 K zařazení do losování o hlavní ceny Akce (konkrétně bod 6.1).

5.3. Kartu může Účastník po dobu trvání Akce použít v kterékoliv prodejně PRAMEN CZ, kompletní seznam
těchto prodejen je zveřejněn na webových stránkách pořadatele www.pramencz.cz.
5.4. Nasbíranými nálepkami kompletně vyplněnou Kartu předloží Účastník při platbě za nákup libovolného
zboží TEFAL a získá tak na jeden vybraný kus zboží TEFAL okamžitou zvýhodněnou EXTRA cenu.
5.5. Zákazník, který uskuteční nákup v prodejně PRAMEN CZ a nedisponuje kompletně vyplněnou hrací
kartou si může zakoupit zboží TEFAL, vystavené v speciálním stojanu, za běžnou cenu.
5.6. V případě nákupu zboží TEFAL za běžnou cenu nebo zvýhodněnou EXTRA cenu se zákazník může zapojit
do losování o hodnotné ceny.
5.7. Do losování o hodnotné ceny budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří v průběhu trvání Akce, tj. od 4.
března do 20. dubna 2020 zaregistrují svou účtenku za nákup zboží TEFAL, za běžnou nebo EXTRA cenu,
na webových stránkách pořadatele www.pramencz.cz. Registrace Účastníka probíhá vyplněním
registračního formuláře v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, číslo účtenky,
datum a čas nákupu zboží TEFAL.
5.8. Každý Účastník má po dobu konání Akce vždy po předložení nové, kompletně vyplněné Karty, nárok na
nákup jednoho kusu zboží TEFAL za EXTRA výhodnou cenu, a následně má možnost zaregistrovat svoji
účtenku, prokazující nákup zboží TEFAL za běžnou nebo EXTRA výhodnou cenu, do losování o jednu ze
tří hlavních cen.
5.9. Do Akce budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky Akce.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými
Účastníky. Z Akce jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli
Akce a dále jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba,
výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření ze spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné
osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v Pravidlech.
5.10. Účastník je povinen, bude-li o to požádán, předložit originál účtenky, jejíž datum, čas nákupu a číslo
dokladu koresponduje s datem, časem nákupu a číslem dokladu uvedeným v zaslaném registračním
formuláři. V případě pochybností, bude-li o to požádán, je povinen předložit všechny účtenky, kterými
se registroval do Akce.
6.

Výhry
6.1. V soutěži o hodnotné ceny se rozdělí mezi Účastníky soutěže tyto hlavní ceny (dál jen „Výhra“):
Umístění

VÝHRA

1.
2.
3.

E493S674 – 6dílná sada nerez hrnců Tefal COOK&COOL
E493S874 – 8dílná sada nerez hrnců Tefal COOK&COOL
E493SA74 – 10dílná sada nerez hrnců Tefal COOK&COOL

HODNOTA
VÝHRY
1 999 Kč
2 299 Kč
2 999 Kč

6.2. V Akci Účastník nakupuje zboží TEFAL za běžnou cenu nebo po předložení kompletně vyplněné Karty za
zvýhodněnou EXTRA cenu.

7.

ZBOŽÍ TEFAL

BĚŽNÁ CENA

SIMPLE pánev 20 cm
SIMPLE pánev 24 cm
SIMPLE pánev 30 cm
SIMPLE palačinkovací pánev 25 cm
SIMPLE wok 28 cm
SIMPLE grilovací pánev 26x26 cm

299 Kč
349 Kč
469 Kč
349 Kč
549 Kč
699 Kč

EXTRA CENA
Potřebného počtu
bodů
219 Kč
249 Kč
339 Kč
249 Kč
399 Kč
499 Kč

Vyhodnocení výherců
7.1. Výhru získají 3 Účastníci, kteří v souladu s pravidly a v termínu Akce zaregistrovali svůj nákup zboží
TEFAL přes formulář, splnili všechny podmínky Akce a byli vylosováni jako výherci.
7.2. V případě, že počet zaregistrovaných Účastníků bude nižší, než počet cen, přecházejí nevydané Výhry
na další marketingové účely pořadatele.

7.3. Pro zjištění nároku na Výhru a veškeré související úkony budou jako identifikace Účastníka Akce použita
data uvedené Účastníkem Akce ve formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání nesprávných
údajů do formuláře Účastníkem Akce.
7.4. Výherci budou vyrozuměni o výhře na e-mailovou adresu, kterou zadali ve formuláři.
7.5. Nárok na svoji Výhru prokáže Účastník předložením účtenky, kterou zaregistroval přes formulář na
webu pořadatele a e-mailem (příp. dopisem), kterým ho pořadatel Akce vyzval k převzetí Výhry.
7.6. Pokud Účastník nebude schopen z jakéhokoliv důvodu předložit účtenku nezbytnou k ověření
správnosti údajů, bude z Akce vyloučen a výhercem se stane další vylosovaný Účastník.
7.7. Výhra bude výhercům předána v prodejně, kde realizovali nákup zboží TEFAL. Výhru je možné
vyzvednout nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne vylosování výherců.
7.8. V případě, že si Účastník svou Výhru nevyzvedne ve lhůtě uvedené v bodu 7.7. Pravidel, přechází
nevydaná Výhra na dalšího vylosovaného Účastníka.
8.

Zpracování osobních údajů
8.1. Odesláním formuláře Účastník uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
za účelem předání Výhry, vyhodnocení výherců, řešení otázek souvisejících s účastí v této Akci, a to po
dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Souhlas uděluje Účastník v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje
budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa a e-mailová adresa. Správcem
osobních údajů je pořadatel.
8.2. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich využití v rámci Akce
nebude do Akce zařazen.
8.3. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních
údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na
přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR jako například žádat od správce
vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo
se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu.
8.4. Zapojením se do Akce Účastník potvrzuje, že v případě Výhry souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjemní a město (obec) na webových stránkách pořadatele.
8.5. Tyto souhlasy je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu
pořadatele info@pramencz.cz

9.

Ostatní ustanovení
9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně
změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých
webových stránkách www.pramencz.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná Pravidla. Pořadatel si
dále vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této
Akce.
9.2. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je pořadatelem Akce stanoveno.
Pořadatel Akce není vůči Účastníkům Akce nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze
strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto Pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není
na ně právní nárok.
9.3. Pořadatel neodpovídá za škody, které Účastníku vzniknou v souvislosti s účastí v Akci či v souvislosti
s čerpáním Výhry.
9.4. Úplná pravidla Akce jsou po celou dobu trvání Akce k dispozici na webových stránkách pořadatele
www.pramencz.cz. Zkrácená pravidla Akce budou uveřejněna v propagačních materiálech Akce.
V Havlíčkově Brodě 16.1.2020

