
Komplette betingelser for vores særlige tilbud "Gave for køb over X€"

I. Arrangør

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291 , skatte-ID CZ29213291,
registreret i handelsregistret ved regionalretten i Brno, afdeling C, sag 66187 (i det følgende
benævnt "arrangøren").

Kontaktoplysninger om arrangøren findes på www.top4fitness.dk/pg/kontakt

II. Sådan deltager du

1. Forbrugerkampagnen "Gave ved køb over X €" ("kampagne" eller "forbrugerkampagne")
finder sted i det tidsrum, der vil blive angivet på hjemmesiden www.top4fitness.dk/ under
den igangværende kampagne.

2. Mindsteværdien af købet omfatter ikke forsendelse eller andre gebyrer for
tjenesteydelser over standarden.

IV. Sådan får du en gave i det særlige tilbud

1. Kampagnen er åben for alle, der foretager et enkeltstående køb på www.top4fitness.dk/
til en værdi, der vil blive angivet på hjemmesiden www.top4fitness.dk/ i
kampagneperioden inden for den periode, der er angivet i kampagnens artikel II.1. Hvis
beløbet for det enkelte køb er flere gange så stort som minimumsbeløbet for Tilbuddet,
er købet stadig kun berettiget til én gave.

2. Gaven vil blive anført på fakturaen for den tilsvarende ordre, som sendes til kunden pr.
e-mail efter bekræftelse af levering af de bestilte produkter til den adresse, som kunden
har oplyst. Gaven vil blive sendt sammen med den sidste vare fra ordren til samme
adresse eller overrakt personligt.

3. Hver kunde kan frit vælge mellem de gaver, der tilbydes i bestillingen.

V. Gaver, og hvordan man vælger og modtager dem
1. Den aktuelle liste over gaver findes altid ved det første trin i købsprocessen på

www.top4fitness.dk.
2. Udlevering eller tildeling af de enkelte gaver er baseret på opfyldelse af disse betingelser

og på antallet af de kunder, der opfylder betingelserne. Arrangøren forbeholder sig retten
til ikke at uddele alle gaver, hvis ikke alle de her nævnte betingelser er opfyldt.
Arrangøren forbeholder sig ret til at afslutte tilbuddet i tilfælde af, at alle gaver er blevet
uddelt. Arrangøren forbeholder sig ret til ikke at uddele alle gaver, hvis tilbuddet udløber i
henhold til punkt II, stk. 1.

http://www.top4fitness.dk/pg/kontakt


3. Gaven skal sendes sammen med hele købet til den adresse, som Kunden har oplyst,
eller afleveres personligt.

4. Kunden mister retten til at modtage gaven, hvis ordren returneres til Arrangøren eller en
anden person, som Arrangøren har udpeget, som følge af mislykket levering.

5. I tilfælde af at de bestilte produkter ikke er på lager, kan gaven ikke sendes på egen
hånd.

6. I tilfælde af at et produkt fra ordren ikke er på lager, og Kunden ønsker ordren opdelt i
flere forsendelser og får de produkter, der er på lager, sendt, vil gaven blive sendt
sammen med den sidste vare fra ordren.

7. Hvis en del af ordren ikke er på lager, og kunden anmoder om at fjerne denne vare fra
ordren, har kunden ret til at vælge en anden vare, hvis valg i betragtning af prisen stadig
opfylder betingelsen om minimumsordrebeløb som fastsat i artikel II, stk.1 Gaven
sendes sammen med de bestilte varer.

8. I tilfælde af annullering af hele ordren eller en del af ordren, hvor den resterende pris for
varerne ikke når op på det krævede minimumsbeløb i henhold til artikel II, stk. 1, mister
kunden retten til gaven.

9. I tilfælde af returnering af ordren eller en del af ordren, hvor restbeløbet er mindre end
det krævede minimumsbeløb i henhold til artikel II, stk. 1, er kunden også forpligtet til at
returnere gaven i original stand.

10. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller udskifte gaverne i løbet af tilbuddets
gyldighedsperiode.

VI. Beskyttelse af personoplysninger
1. De personoplysninger, som kunden har givet eller gjort tilgængelige for arrangøren i

forbindelse med registreringen eller bestillingen, vil blive behandlet i en automatiseret
database, der tilhører arrangøren, som således er administrator af disse
personoplysninger. Disse oplysninger er altid relateret til de ordrer, som kunderne
afgiver, og de er ikke primært indhentet med henblik på tilbuddet. Den juridiske
begrundelse og formålet med at indhente og opbevare disse personoplysninger i
forbindelse med afgivelsen af ordren er at opfylde de forpligtelser, der følger af den
købsaftale, der indgås mellem Kunden og Arrangøren ved at afgive og acceptere ordren.
Disse personoplysninger kan videregives til den person, der er ansvarlig for forsendelse
af produkterne og gaven til Kunden. Desuden vil nogle af de data, der indgår i ordren,
blive opbevaret med henblik på at evaluere fordelene og succesraten af Tilbuddet for
Arrangøren, hvilket er i Arrangørens legitime interesse. Desuden kan de
kontaktoplysninger, der er angivet i bestillingen, anvendes af Arrangøren til at sende
kommercielle meddelelser; disse meddelelser vil dog altid give Kunden mulighed for at
afmelde sig selv fra at modtage yderligere meddelelser. Kunden har som registreret ret
til at få adgang til sine personoplysninger og kan anmode om at få oplysningerne rettet,
ændret eller slettet eller - i tilfælde af tvivl om rigtigheden af behandlingen - gøre
indsigelse hos arrangøren eller kontakte kontoret for beskyttelse af personoplysninger
(https://www.uoou.cz/en/).



2. Der henvises til nedenstående for yderligere oplysninger om beskyttelse af
personoplysninger, herunder kundens rettigheder som personoplysningsperson:
www.top4fitness.dk/pg/vilkaar-og-betingelser

VII. Andre vigtige betingelser
1. Eventuelle klager eller indsigelser skal udelukkende afgøres af arrangøren. Arrangøren

forbeholder sig ret til at forkorte, udskyde, afbryde eller annullere tilbuddet eller ændre
dets betingelser uden nogen form for kompensation.

2. Gaverne til kvalificerede kunder er ikke genstand for nogen købsaftale, og som sådan
gælder ingen bestemmelser om rettigheder som følge af mangelfuld udførelse af
tjenesteydelser i henhold til lov nr. 89/2012 Coll. i den civile lovbog for dem. Arrangøren
garanterer dog følgende rettigheder til kunden. I tilfælde af at gaven viser sig at være
defekt inden for seks måneder efter den dag, hvor fakturaen for de bestilte produkter
blev udstedt, og en sådan defekt vil blive anerkendt som en defekt, der ikke er
forårsaget af Kunden, dens ukorrekte brug eller andre indgreb fra Kundens side osv. skal
Arrangøren reparere gaven, hvis det er muligt. Hvis dette skulle vise sig umuligt, skal
Arrangøren udskifte nogle af dens komponenter eller erstatte hele gaven (også med en
lignende gave). Det er ikke muligt at refundere den sædvanlige pris for gaven eller give
kunden en rabat på værdien af den sædvanlige pris for gaven. For at gøre krav
gældende i henhold til denne bestemmelse skal kunden fremlægge det gyldige
skattedokument, som han har modtaget pr. e-mail efter leveringsbekræftelsen af de
bestilte produkter.

3. Deltagerne har ikke ret til at kræve penge eller andre tjenester i stedet for gaven.
Arrangøren er hermed ikke forpligtet over for deltagerne, og deltagerne har ikke ret til at
kræve andre ydelser fra arrangøren end dem, der er anført i disse betingelser.

VIII. Afsluttende bestemmelser
1. Disse betingelser kan blive offentliggjort på reklamemateriale eller andet materiale i

forbindelse med dette tilbud i en forkortet version, som kan være ufuldstændig, og
Arrangøren er ikke ansvarlig for sådanne versioner. De eneste, fuldstændige og
endelige betingelser for Tilbuddet er angivet i dette dokument.

2. Det er ikke obligatorisk for kunderne at deltage i dette kampagnetilbud. Ved at deltage
udtrykker de deres accept af betingelserne ved at deltage i den.

3. De fuldstændige betingelser er offentliggjort online på www.top4fitness.dk.
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