
Fullständiga villkor för vårt specialerbjudande "Gåva för köp över X SEK"

I. Arrangör

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291 ,

skatteregistreringsnummer CZ29213291, registrerad i företagsregistret vid regiondomstolen i

Brno, avdelning C, akt 66187 (nedan kallad arrangören).

Kontaktuppgifter till arrangören finns på www.top4running.se/pg/kontakt.

II. Hur man deltar

1. Konsumentkampanj ""Gåva vid köp över X SEK"" (""Kampanj"" eller
""Konsumentkampanj") äger rum under den tidsperiod som kommer att anges på
webbplatsen www.top4running.se/ under den pågående Kampanj.

2. Minimibeloppet av köpet omfattar inte frakt eller andra avgifter för tjänster utöver

standard.

IV. Hur man får en gåva i specialerbjudandet

1. Kampanjen är öppen för alla som gör ett enstaka köp på www.top4running.se/ till det

värde som anges på webbplatsen www.top4running.se/ under kampanjperioden, inom

den tidsperiod som anges i artikel II.1. av kampanjen. Om beloppet för det enstaka

köpet är flera gånger så mycket som minimibeloppet för erbjudandet, bidrar köpet

fortfarande bara till en gåva.

2. Gåvan kommer att anges i fakturan för motsvarande beställning som skickas till kunden

per e-post efter leveransbekräftelse av de beställda produkterna till den adress som

kunden angett. Gåvan kommer att skickas tillsammans med den sista artikeln i

beställningen till samma adress eller överlämnas personligen.

3. Varje kund är fri att välja bland de gåvor som erbjuds i beställningen.

V. Gåvor och hur man väljer och tar emot dem

1. Den aktuella förteckningen över gåvor tillhandahålls alltid i det första steget i

köpprocessen på www.top4running.se.

2. Överlämnandet eller tilldelningen av enskilda gåvor bygger på att dessa villkor uppfylls

och på antalet kunder som uppfyller kraven. Arrangören förbehåller sig rätten att inte
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dela ut alla gåvor i händelse av att inte alla de villkor som anges här uppfylls. Arrangören

förbehåller sig rätten att avsluta erbjudandet om alla gåvor har delats ut. Arrangören

förbehåller sig rätten att inte dela ut alla gåvor om erbjudandet upphör att gälla enligt

punkt II.1.

3. Gåvan ska skickas tillsammans med hela köpet till den adress som kunden uppgett

eller överlämnas personligen.

4. Kunden förlorar rätten att få gåvan om beställningen returneras till Arrangören

eller någon annan person som Arrangören anvisar till följd av misslyckad leverans.

5. Om de beställda produkterna inte finns i lager kan gåvan inte skickas på egen hand.

6. Om någon produkt från beställningen inte finns i lager och kunden vill att beställningen

delas upp i flera försändelser och att de produkter som finns i lager skickas, skickas

gåvan tillsammans med den sista produkten från beställningen.

7. Om en del av beställningen är slut i lager och kunden begär att ta bort denna vara från

beställningen, har kunden rätt att välja en annan vara, vars val, givet priset, fortfarande

kommer att uppfylla det lägsta beställningsbeloppet villkor enligt artikel III, punkt 1.

Gåvan skickas tillsammans med de beställda varorna.

8. I händelse av att en hela eller en del av beställningen avbrys, där det återstående priset

för varorna inte når det erforderliga minimibeloppet i den mening som avses i artikel III,

punkt 1, kommer kunden att förlora rätten att få en gåva.

9. Vid en retur av beställningen eller en del av beställningen, där det återstående beloppet

är mindre än det minimibelopp som krävs i den mening som avses i artikel III, punkt 1,

är kunden också skyldig att returnera gåvan i dess originalskick.

10. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller ersätta gåvorna under erbjudandets

giltighetstid.

VI. Skydd av personuppgifter

1. De personuppgifter som Kunden lämnar till eller gör tillgängliga för Arrangören i

samband med registreringen eller beställningen kommer att behandlas i en

automatiserad databas som tillhör Arrangören, som därmed är administratör av

dessa personuppgifter. Dessa uppgifter är alltid relaterade till de beställningar som

kunderna lagt och erhålls inte i första hand för att användas i samband med

erbjudandet. Det rättsliga skälet och syftet med att inhämta och bevara dessa

personuppgifter under



processen för att lägga en beställning är att uppfylla de skyldigheter som följer av det

köpeavtal som ingås mellan Kunden och Arrangören genom att lägga och acceptera

beställningen. Dessa personuppgifter kan lämnas vidare till den person som ansvarar för

att skicka produkterna och gåvan till Kunden. Dessutom kommer en del av de uppgifter

som ingår i beställningen att sparas i syfte att utvärdera fördelarna med och graden av

framgång för Erbjudandet för Arrangören, vilket ligger i Arrangörens legitima intresse. De

kontaktuppgifter som anges i beställningen kan också användas av Arrangören för att

skicka kommersiella meddelanden; dessa meddelanden kommer dock alltid att innehålla

en möjlighet för Kunden att ta bort sig själv från att ta emot ytterligare meddelanden.

Kunden, som är föremål för dessa uppgifter, har rätt att få tillgång till sina

personuppgifter och kan begära att uppgifterna korrigeras, ändras, raderas eller - om

han eller hon tvivlar på att behandlingen är korrekt - göra en invändning hos arrangören

eller kontakta byrån för skydd av personuppgifter (https://www.uoou.cz/en/).

2. För mer information om skyddet av personuppgifter, inklusive kundens rättigheter i

egenskap av personuppgiftsinnehavare, se följande:

www.top4running.se/pg/regler-villkor.

VII. Andra viktiga villkor

1. Eventuella klagomål eller invändningar ska endast lösas av arrangören. Arrangören

förbehåller sig rätten att förkorta, skjuta upp, avbryta eller upphäva erbjudandet

eller ändra villkoren för det utan någon ersättning.

2. De gåvor som ges till kvalificerade kunder är inte föremål för något köpeavtal, och som

sådana gäller inga bestämmelser om rättigheter som uppstår på grund av bristfälligt

utförande av tjänster enligt lag nr 89/2012 Coll. i civillagen för dem. Arrangören

garanterar dock följande rättigheter till kunden. Om gåvan visar sig vara defekt inom

sex månader efter den dag då fakturan för de beställda produkterna utfärdades, och om

denna defekt erkänns som en defekt som inte orsakats av Kunden, dess felaktiga

användning eller andra ingrepp av Kunden, etc., ska Arrangören om möjligt reparera

gåvan. Om detta skulle visa sig vara omöjligt ska Arrangören ersätta vissa av dess

komponenter eller ersätta hela gåvan (även med endast en liknande gåva). Det är

omöjligt att återbetala det vanliga priset på gåvan eller ge Kunden en rabatt till ett värde

av det vanliga priset på gåvan. För att kunna göra ett anspråk enligt denna klausul
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måste kunden tillhandahålla det giltiga skattedokumentet som mottagits via e-post efter

leveransbekräftelsen av de beställda produkterna.

3. Deltagarna har inte rätt att kräva pengar eller andra tjänster i stället för gåvan.

Arrangören har härmed inga skyldigheter gentemot deltagarna och deltagarna har

ingen rätt att kräva andra tjänster som tillhandahålls av arrangören än de som anges i

dessa villkor.

VIII. Slutliga bestämmelser

1. Dessa villkor kan publiceras på reklammaterial eller annat material i samband med detta

erbjudande i en förkortad version, som kan vara ofullständig, och Arrangören är inte

ansvarig för sådana versioner. De enda, fullständiga och slutliga villkoren för

Erbjudandet anges i detta dokument.

2. Det är inte obligatoriskt för kunderna att delta i detta kampanjerbjudande. Genom att

ansluta sig till det uttrycker de sitt godkännande av dess villkor.

3. De fullständiga villkoren finns online på www.top4running.se.
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