
Volledige voorwaarden van onze speciale aanbieding "Geschenk voor aankopen van

meer dan X €"

I. Organisator

Topforsport sro, Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291, belastingnummer
CZ29213291, geregistreerd in het handelsregister bij de regionale rechtbank in Brno,
afdeling C, bestand 66187 (hierna Organisator genoemd).

Contactgegevens van de Organisator beschikbaar op www.top4football.nl/pg/contact.

II. Deelnemen

1. Iedereen die een eenmalige aankoop doet van minimaal 120, - / 200, - / EUR

inclusief BTW, op www.top4football.nl .w.z tussen de data gespecificeerd in Clausule

II, Paragraaf 1, komt in aanmerking voor de Aanbieding. Als het bedrag van de

enkele aankoop meerdere keren zo hoog is als het minimumbedrag van de

aanbieding, komt de aankoop nog steeds in aanmerking voor slechts één geschenk.

2. De minimumwaarde van de aankoop is exclusief verzendkosten of andere kosten

voor services die hoger zijn dan de standaard.

IV. Hoe u een geschenk kunt krijgen in de speciale aanbieding

1. Alleen klanten die in aanmerking komen voor de aanbieding volgens de definitie in

clausule III, paragraaf 1, zullen een geschenk ontvangen.

2. Het geschenk wordt vermeld op de factuur voor de overeenkomstige bestelling die

per e-mail naar de klant wordt verzonden na ontvangstbevestiging van de bestelde

producten op het door de klant opgegeven adres. Het cadeau wordt samen met het

laatste artikel van de bestelling naar hetzelfde adres gestuurd of persoonlijk

overhandigd.

3. Op deze manier krijgt de klant in beide gevallen het cadeau gratis.

4. Elke klant is vrij om te kiezen uit de geschenken die hem in de bestelling worden

aangeboden.

V. Geschenken en hoe u ze kunt kiezen en ontvangen

1. De actuele lijst met geschenken wordt altijd verstrekt tijdens de eerste stap van het

aankoopproces op www.top4football.nl.



2. Het overhandigen of toewijzen van individuele geschenken is gebaseerd op de

vervulling van deze voorwaarden en op het aantal in aanmerking komende klanten.

De Organisator behoudt zich het recht voor om niet alle geschenken uit te delen

indien niet aan alle hier vermelde voorwaarden wordt voldaan. De Organisator

behoudt zich het recht voor om de Aanbieding te beëindigen indien alle geschenken

zijn uitgedeeld. De Organisator behoudt zich het recht voor om niet alle geschenken

uit te delen in het geval dat de Aanbieding verloopt volgens Clausule II, Paragraaf 1.

3. Het geschenk wordt samen met de volledige aankoop verzonden naar het door de

Klant opgegeven adres of persoonlijk overhandigd.

4. De Klant verliest het recht om het geschenk te ontvangen als de bestelling wordt

geretourneerd aan de Organisator of een andere persoon die door de Organisator is

aangewezen als gevolg van een mislukte levering.

1. In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn, kan het cadeau niet

alleen worden verzonden.

2. In het geval dat een product uit de bestelling niet op voorraad is en de klant wil de

bestelling opgesplitst in verschillende zendingen en de producten op voorraad laten

verzenden, wordt het cadeau samen met het laatste artikel uit de bestelling

verzonden.

3. In het geval dat een product uit de bestelling niet op voorraad is en de klant wil dat

het uit de bestelling wordt verwijderd, heeft de klant het recht om een   ander product

te kiezen met een zodanige hoeveelheid dat het nog steeds in aanmerking komt voor

de minimale aankoopwaarde 120, - / 200, - / EUR Het cadeau wordt samen met de

bestelde producten verzonden.

4. In het geval dat de gehele bestelling of een deel van zijn producten wordt

geannuleerd en de prijs van de overige producten lager is dan 120, - / 200, - / EUR,

heeft de Klant geen recht meer op het ontvangen van het geschenk.

5. In het geval dat de bestelling of sommige van zijn producten worden geretourneerd

en het resterende bedrag lager is dan het minimumbedrag van 120, - / 200, - / EUR ,

is de klant verplicht het geschenk in de oorspronkelijke staat te retourneren. .

6. De Organisator behoudt zich het recht voor om de geschenken tijdens de

geldigheidsduur van de Aanbieding te wijzigen of te vervangen.

VI. Bescherming van

1. persoonlijke gegevens De persoonlijke gegevens in het kader die door de Klant aan

de Organisator worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld tijdens de



registratie of het plaatsen van de bestelling, worden verwerkt in een

geautomatiseerde database van de Organisator, die dus een beheerder is van deze

persoonlijke gegevens. Deze gegevens hebben altijd betrekking op de bestellingen

die door de klanten zijn geplaatst en worden niet primair verkregen voor de

doeleinden van het aanbod. De wettelijke reden en het doel voor het verkrijgen en

bewaren van deze persoonsgegevens tijdens het plaatsen van de bestelling is om te

voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst die door de

Klant en de Organisator tot stand komt door het plaatsen en accepteren van de

bestelling. Deze persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de

persoon die verantwoordelijk is voor het verzenden van de producten en het cadeau

aan de klant. Ook zullen sommige gegevens in de bestelling worden bewaard om de

voordelen en het succespercentage van de Aanbieding voor de Organisator te

evalueren, wat in het legitieme belang van de Organisator is. Ook kunnen de

contactgegevens die in de bestelling worden verstrekt door de Organisator worden

gebruikt voor het verzenden van commerciële berichten; deze berichten zullen de

Klant echter altijd de mogelijkheid bieden om zichzelf te verwijderen van het

ontvangen van verdere berichten. De Klant heeft als onderwerp van deze gegevens

recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan vragen dat de gegevens worden

gecorrigeerd, gewijzigd, verwijderd of - in geval van twijfel over de juistheid van de

verwerking ervan - bezwaar maken bij de Organisator of neem contact op met het

Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (https://www.uoou.cz/en/).

2. Zie het volgende voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens,

inclusief de rechten van de Klant als subject van persoonsgegevens:

www.www.top4football.nl/pg/terms-conditions.

VII. Overige belangrijke voorwaarden

1. Eventuele klachten of bezwaren worden uitsluitend door de Organisator opgelost. De

Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding in te korten, uit te stellen,

te onderbreken of te annuleren of de voorwaarden ervan te wijzigen zonder enige

vergoeding.

2. De geschenken die aan gekwalificeerde klanten worden verstrekt, zijn niet het

onderwerp van een koopovereenkomst en als zodanig zijn er geen bepalingen over

de rechten die voortvloeien uit een gebrekkige uitvoering van diensten volgens Wet

nr. 89/2012 Coll. van het Burgerlijk Wetboek zijn op hen van toepassing. De

https://www.uoou.cz/en/


Organisator garandeert echter de volgende rechten aan de Klant. In het geval dat het

geschenk defect blijkt te zijn binnen zes maanden volgend op de dag waarop de

factuur voor de bestelde producten werd opgesteld, en een dergelijk defect zal

worden erkend als een defect dat niet is veroorzaakt door de Klant, het onjuist

gebruik ervan of enige andere tussenkomst van de klant. Klant e.d. zal de

Organisator het geschenk zo mogelijk repareren. Mocht dit niet lukken, dan zal de

Organisator een deel van zijn onderdelen vervangen of het gehele geschenk

vervangen (ook alleen door een soortgelijk geschenk). Het is onmogelijk om de

gebruikelijke prijs van het geschenk terug te betalen of de klant een korting te geven

op de waarde van de gebruikelijke prijs van het geschenk. Om een   claim in te dienen

volgens deze clausule, moet de klant het geldige belastingdocument overleggen dat

hij per e-mail heeft ontvangen na ontvangstbevestiging van de bestelde producten.

3. Deelnemers hebben niet het recht om in plaats van het geschenk geld of andere

diensten te verlangen. De Organisator heeft hierbij geen enkele verplichting jegens

de deelnemers en de deelnemers hebben niet het recht om andere diensten van de

Organisator te verlangen dan die vermeld in deze voorwaarden.

VIII. Slotbepalingen

1. Deze voorwaarden kunnen worden gepubliceerd op promotiemateriaal of ander

materiaal met betrekking tot deze Aanbieding in een verkorte versie, die mogelijk

onvolledig is, en de Organisator is niet verantwoordelijk voor dergelijke versies. De

enige, volledige en definitieve voorwaarden van de Aanbieding worden in dit

document gespecificeerd.

2. Het is niet verplicht voor de klanten om deel te nemen aan deze promotieaanbieding.

Door lid te worden, spreken ze hun goedkeuring uit over de voorwaarden.

3. De volledige voorwaarden staan   online op www.top4football.nl.


