
Täydelliset ehdot erikoistarjouksestamme "Lahja yli X€ ostoksista"

I. Järjestäjä

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291 , verotunnus
CZ29213291, rekisteröity Brnon alueellisen tuomioistuimen kaupparekisteriin, osasto C, tiedosto
66187 (jäljempänä 'järjestäjä').

Järjestäjän yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.top4running.fi/pg/kontakt.

II. Miten osallistua

1. Kuluttajakampanja "Lahja yli X €:n ostoksella" ("Kampanja" tai "Kuluttajakampanja")

toteutetaan ajanjaksona, joka ilmoitetaan verkkosivustolla www.top4running.fi/ käynnissä

olevan kampanjan aikana.

2. Ostoksen vähimmäisarvo ei sisällä toimituskuluja tai muita maksuja, jotka liittyvät

tavanomaisen palvelun ylittäviin palveluihin.

III. Miten saat lahjan erikoistarjouksessa

1. Kampanjaan voivat osallistua kaikki, jotka tekevät kampanja-aikana kampanjan II.1.

artiklassa määritellyn ajanjakson aikana yksittäisen ostoksen www.top4running.fi/

-sivustolla arvolla, joka ilmoitetaan www.top4running.fi/ -sivustolla. Jos yksittäisen

ostoksen arvo on useita kertoja suurempi kuin tarjouksen vähimmäismäärä, ostos

kelpaa silti vain yhteen lahjaan.

2. Lahja mainitaan vastaavan tilauksen laskussa, joka lähetetään asiakkaalle sähköpostitse

tilattujen tuotteiden toimitusvahvistuksen jälkeen asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Lahja lähetetään yhdessä tilauksen viimeisen tuotteen kanssa samaan osoitteeseen tai

luovutetaan henkilökohtaisesti.

3. Kukin asiakas voi vapaasti valita tilauksessa tarjotuista lahjoista.

V. Lahjat ja niiden valitseminen ja vastaanottaminen

1. Ajantasainen lahjaluettelo toimitetaan aina ostoprosessin ensimmäisessä vaiheessa

osoitteessa www.top4running.fi.

2. Yksittäisten lahjojen luovuttaminen tai osoittaminen perustuu näiden ehtojen

täyttymiseen ja kelpoisuusehdot täyttävien asiakkaiden määrään. Järjestäjä pidättää
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oikeuden olla jakamatta kaikkia lahjoja, jos kaikki tässä mainitut ehdot eivät täyty.

Järjestäjä pidättää oikeuden päättää tarjouksen, jos kaikki lahjat on jaettu. Järjestäjä

pidättää oikeuden olla jakamatta kaikkia lahjoja, jos tarjous päättyy lausekkeen II kohdan

1 mukaisesti.

3. Lahja lähetetään yhdessä koko ostoksen kanssa asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen

tai luovutetaan henkilökohtaisesti.

4. Asiakas menettää oikeuden saada lahja, jos tilaus palautetaan järjestäjälle tai muulle

järjestäjän nimeämälle henkilölle epäonnistuneen toimituksen vuoksi.

5. Jos tilattuja tuotteita ei ole varastossa, lahjaa ei voida toimittaa sellaisenaan.

6. Jos jotakin tilauksen tuotetta ei ole varastossa ja asiakas haluaa, että tilaus jaetaan

useampaan lähetykseen ja että varastossa olevat tuotteet toimitetaan, lahja toimitetaan

yhdessä tilauksen viimeisen tuotteen kanssa.

7. Jos jokin tilauksen osa on loppunut varastosta ja Asiakas pyytää poistamaan kyseisen

tuotteen tilauksesta, Asiakkaalla on oikeus valita toinen tuote, jonka valinta hinta

huomioon ottaen täyttää edelleen III artiklan 1 kohdassa määritellyn

vähimmäistilausmäärän ehdon. Lahja lähetetään yhdessä tilattujen tavaroiden kanssa.

8. Jos koko tilaus tai sen osa peruutetaan, jos tavaroiden jäljellä oleva hinta ei täytä III

artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vähimmäismäärää, asiakas menettää oikeuden lahjaan.

Jos tilaus tai sen osa palautetaan, ja jäljellä oleva hinta on pienempi kuin III artiklan 1

kohdassa tarkoitettu vaadittu vähimmäismäärä, asiakas on myös velvollinen

palauttamaan lahjan alkuperäisessä kunnossaan.

9. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tai korvata lahjoja tarjouksen voimassaoloaikana.

VI. Henkilötietojen suoja

1. Asiakkaan rekisteröinnin tai tilauksen tekemisen yhteydessä järjestäjälle antamia tai

tämän saataville asettamia henkilötietoja käsitellään automaattisessa tietokannassa,

joka kuuluu järjestäjälle, joka on näin ollen näiden henkilötietojen hallinnoija. Nämä

tiedot liittyvät aina asiakkaiden tekemiin tilauksiin, eikä niitä saada ensisijaisesti tarjousta

varten. Oikeudellinen syy ja tarkoitus näiden henkilötietojen hankkimiseen ja

säilyttämiseen tilauksen tekemisen aikana on täyttää velvoitteet, jotka johtuvat

ostosopimuksesta, jonka asiakas ja järjestäjä tekevät tekemällä ja hyväksymällä

tilauksen. Nämä henkilötiedot voidaan välittää henkilölle, joka vastaa tuotteiden ja lahjan

lähettämisestä asiakkaalle. Lisäksi osa tilaukseen sisältyvistä tiedoista säilytetään, jotta

voidaan arvioida tarjouksen hyötyjä ja onnistumisastetta järjestäjän kannalta, mikä on



järjestäjän oikeutetun edun mukaista. Järjestäjä voi myös käyttää tilauksessa annettuja

yhteystietoja kaupallisten viestien lähettämiseen; näissä viesteissä asiakkaalla on

kuitenkin aina mahdollisuus poistaa itsensä uusien viestien vastaanottamisesta.

Asiakkaalla, joka on näiden tietojen kohteena, on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa

ja hän voi pyytää tietojen korjaamista, muuttamista tai poistamista tai - jos hänellä on

epäilyksiä tietojen käsittelyn oikeellisuudesta - esittää vastalauseen järjestäjälle tai ottaa

yhteyttä henkilötietojen suojaamisesta vastaavaan toimistoon (https://www.uoou.cz/en/).

2. Lisätietoja henkilötietojen suojasta, mukaan lukien asiakkaan oikeudet henkilötietojen

kohteena olevana henkilönä, on seuraavassa:

VII. Muut tärkeät edellytykset

1. Mahdolliset valitukset tai vastalauseet ratkaisee ainoastaan järjestäjä. Järjestäjä pidättää

oikeuden lyhentää, lykätä, keskeyttää tai peruuttaa tarjouksen tai muuttaa sen ehtoja

ilman korvausta.

2. Hyväksytyille asiakkaille annetut lahjat eivät ole minkään ostosopimuksen kohteena,

joten niihin ei sovelleta siviililain nro 89/2012 Coll. mukaisia säännöksiä, jotka koskevat

palvelujen puutteellisesta suorittamisesta johtuvia oikeuksia. Järjestäjä takaa kuitenkin

asiakkaalle seuraavat oikeudet. Jos lahja osoittautuu vialliseksi kuuden kuukauden

kuluessa siitä päivästä, jona tilattuja tuotteita koskeva lasku on laadittu, ja tällainen vika

tunnustetaan viaksi, joka ei johdu asiakkaasta, sen epäasianmukaisesta käytöstä tai

muista asiakkaan tekemistä toimenpiteistä tms. järjestäjä korjaa lahjan, jos mahdollista.

Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, järjestäjä korvaa osan lahjan osista tai koko lahjan

(myös vain samanlaisella lahjalla). Lahjan tavanomaista hintaa ei voida palauttaa tai

antaa asiakkaalle alennusta lahjan tavanomaisen hinnan arvosta. Tämän lausekkeen

mukaisen vaatimuksen esittämiseksi asiakkaan on toimitettava voimassa oleva

veroasiakirja, jonka hän on saanut sähköpostitse tilattujen tuotteiden

toimitusvahvistuksen jälkeen.

3. Osallistujilla ei ole oikeutta vaatia rahaa tai muita palveluja lahjan sijaan. Järjestäjällä ei

ole täten mitään velvoitteita osallistujia kohtaan, eikä osallistujilla ole oikeutta vaatia

muita kuin näissä ehdoissa lueteltuja järjestäjän tarjoamia palveluja.

VIII. Lopulliset säännökset

http://www.uoou.cz/en/)


1. Nämä ehdot saatetaan julkaista tarjoukseen liittyvässä myynninedistämismateriaalissa

tai muussa materiaalissa lyhennettynä versiona, joka voi olla puutteellinen, eikä

järjestäjä ole vastuussa tällaisista versioista. Tarjouksen ainoat, täydelliset ja lopulliset

ehdot on määritelty tässä asiakirjassa.

2. Asiakkaiden ei ole pakko liittyä tähän kampanjatarjoukseen. Liittymällä siihen he

ilmaisevat hyväksyvänsä sen ehdot.

3. Täydelliset ehdot on julkaistu verkossa osoitteessa www.top4running.fi.
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