
Úplná pravidla spotřebitelské akce „Dárek při nákupu nad X,- Kč“

I. Organizátor

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19,  641 00 Brno– Žebětín IČ: 29213291 , DIČ:
CZ29213291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 66187(dále jen "Organizátor").

Kontaktní údaje Organizátora jsou dostupné na www.11teamsports.cz/pg/kontakt.

III. Podmínky účasti ve spotřebitelské akci

1. Akce se může zúčastnit kdokoli, kdo ve stanoveném termínu dle čl. II. odst. 1.
uskuteční jednorázový nákup na www.11teamsports.cz nebo jednorázově nakoupí v
kamenné prodejně 11teamsports v minimální hodnotě jednorázového nákupu ve
výši 3 000,- / 5 000,- / včetně DPH. Pokud bude hodnota jednorázového nákupu v
násobcích minimální hodnoty dle předchozí věty, nedochází v rámci akce k násobení
nároku na dárek.

2. Do minimální hodnoty nákupu se nezapočítává cena dopravy, případně jiné poplatky
za nadstandardní služby.

IV. Mechanismus získání dárku ze spotřebitelské akce

1. V akci získají dárek ti zákazníci, kteří splní podmínky akce dle definice v čl. III. odst.
1.

2. Zákazníci budou mít Organizátorem uveden dárek na faktuře k dané objednávce,
která bude zaslána zákazníkovi e-mailem po potvrzení doručení objednaného zboží
na adresu, kterou uvedli, a dárek jim bude zaslán společně s poslední položkou z
objednávky na uvedenou adresu, případně předán při osobním odběru.

3. Zákazník obdrží dárek zdarma.
4. Zákazník má právo na výběr z dárků, které mu budou v objednávce nabídnuty.

V. Dárky, jejich výběr a předání

1. Seznam aktuálních dárků je vždy uveden v prvním kroku nákupního košíku na
www.11teamsports.cz nebo u obsluhy  kamenné prodejny.

2. Rozdání dárků, resp. přidělení jednotlivých dárků závisí na splnění podmínek
uvedených v těchto pravidlech a na počtu zákazníků, kteří splní podmínky uvedené v
těchto pravidlech. Organizátor si vyhrazuje právo nerozdat všechny dárky z důvodu
nesplnění podmínek v těchto pravidlech. Organizátor si vyhrazuje právo ukončit
předčasně tuto akci z důvodu vyčerpání všech připravených dárků. Organizátor si



vyhrazuje právo nerozdat veškeré dárky z důvodu uplynutí termínu této akce tak, jak
je stanoven v čl. II odst. 1.

3. Dárek z akce bude předán zúčastněnému zákazníkovi tak, že bude odeslán
společně s celým nákupem na adresu uvedenou zákazníkem, případně předán
zákazníkovi při osobním odběru.

4. Zákazník ztrácí na dárek nárok v případě, že se objednávka vrátí organizátorovi či
jiné osobě pověřené organizátorem k jejímu doručení jako nedoručená, a to z
jakéhokoli důvodu.

5. V případě, že objednané zboží není skladem, není možné dárek doručit samostatně.
6. V případě, že část objednávky není skladem a zákazník žádá objednávku rozdělit a

doručit část objednávky, která skladem je, dárek bude doručen společně s poslední
položkou objednávky, u které se čeká na naskladnění.

7. V případě, že část objednávky není skladem a zákazník žádá tuto položku z
objednávky odebrat, má nárok vybrat si jiné zboží, jehož výběrem bude s ohledem
na jeho cenu nadále splněna podmínka minimální výše objednávky 3 000,- / 5 000,- /
Kč. Dárek bude odeslán  společně s objednaným zbožím.

8. V případě stornování celé objednávky, případně její části, kdy zbývající cena za
zboží nedosahuje stanovené minimální výše 3 000,- / 5 000,- / Kč, ztrácí zákazník na
dárek nárok.

9. V případě vrácení objednávky nebo její části, kdy zbývající částka bude nižší než
minimální stanovená výše 3 000,- / 5 000,- / Kč je zákazník povinen dárek taktéž
vrátit v původním stavu.

10. Organizátor si vyhrazuje právo dárky v průběhu akce měnit a nahrazovat.

VI. Ochrana osobních údajů zákazníků

1. Osobní údaje v rozsahu uvedeném či zpřístupněném zákazníkem Organizátorovi při
registraci či učinění objednávky budou zpracovávány v automatizovaně vedené
databázi Organizátora, který je ve vztahu k těmto osobním údajům jejich správcem.
Tyto údaje jsou vždy spojeny s objednávkou učiněnou zákazníkem a nejsou
získávány primárně pro účely akce. Právním důvodem a účelem získání a uchování
osobních údajů získaných při učinění objednávky je plnění povinností z kupní
smlouvy, kterou zákazník s Organizátorem učiněním objednávky uzavírá. Tyto osobní
údaje mohou být předány osobě zajišťující přepravu zboží a dárku k zákazníkovi.
Dále budou některé údaje z objednávky uchovávány za účelem vyhodnocení přínosu
a úspěšnosti akce pro Organizátora, na čemž má Organizátor oprávněný zájem.
Kontaktní údaje z objednávky mohou být rovněž užity k zasílání obchodních sdělení
Organizátora, ve kterých bude vždy zákazníkovi dána možnost projevit nesouhlas s
jejich dalším zasíláním. Zákazník jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým
osobním údajům, může například žádat jejich opravu, úpravu, výmaz či v případě



pochyb o správnosti jejich zpracování vznést u Organizátora námitku či se obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

2. Více informací o ochraně osobních údajů včetně práv zákazníků jako subjektů
osobních údajů je možné získat na www.11teamsports.cz/pg/obchodni-podminky.

VII. Další důležité podmínky spotřebitelské akce

1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.
Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady trvání akce zkrátit, její konání odložit,
akci přerušit anebo ji zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

2. Dárky poskytované v rámci akce při splnění podmínek pro jejich poskytnutíi nejsou
předmětem kupní smlouvy, a proto se na ně nevztahují ustanovení o právech z
vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Organizátor však
garantuje zákazníkovi následující nároky. V případě, že se během šesti měsíců,
počítáno ode dne vystavení faktury k objednanému zboží vyskytne vada dárku a tato
vada bude uznána jako vada výrobku, která nebyla způsobena poškozením
zákazníkem, nevhodným zacházením s dárkem nebo jinými zásahy zákazníka do
dárku atd., organizátor zajistí opravu dárku, bude-li možné dárek opravit, výměnu
součástky nebo celého dárku za jiný kus (připouští se taktéž výměna za jiný obdobný
dárek), nebude-li možné dárek opravit. Vrácení obvyklé ceny dárku se vylučuje,
stejně tak jako sleva z obvyklé ceny dárku. Pro uplatnění nároků dle tohoto odstavce
musí zákazník předložit platný daňový doklad, který dostal e-mailem po potvrzení
doručení objednaného zboží.

3. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto dárku peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Organizátor tímto není účastníkům akce nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Organizátor neodpovídá za úplnost pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi
zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí. Tato Pravidla
jsou považována v rámci akce za jediná, úplná a konečná.

2. Účast v akci je dobrovolná a účastník svou účastí v propagační akci vyjadřuje svůj
souhlas s jejími Pravidly.

3. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické
podobě na webových stránkách www.11teamsports.cz a v kamenné prodejně
11teamsports.

http://www.uoou.cz

