
Celotni pogoji naše posebne ponudbe "Darilo ob nakupu nad X€"

I. Organizator

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291 , davčna številka
CZ29213291, vpisana v poslovni register pri okrožnem sodišču v Brnu, oddelek C, spis
66187 (v nadaljnjem besedilu: organizator).

Kontaktni podatki organizatorja so na voljo na spletni strani https://top4running.si/pg/kontakt.

II. Kako sodelovati
1. Promocija za kupce "Darilo ob nakupu nad X €" ("Promocija" ali "Promocija za

kupce") poteka v časovnem obdobju, ki bo v času potekajoče Promocije navedeno na
spletni strani www.top4running.si/.

2. Najmanjša vrednost nakupa ne vključuje poštnine ali kakršnih koli drugih stroškov za
nadstandardne storitve.

IV. Kako dobiti darilo v posebni ponudbi

1. V Promociji lahko sodeluje vsakdo, ki v času trajanja promocije opravi
enkratni nakup na spletni strani www.top4running.si/ v vrednosti, ki bo
navedena na spletni strani www.top4running.si/, in sicer v časovnem
obdobju, določenem v členu II.1. Promocije. Če je znesek enkratnega
nakupa nekajkrat višji od minimalnega zneska ponudbe, se nakup še
vedno kvalificira le za eno darilo.

2. Darilo bo navedeno na računu za ustrezno naročilo, ki bo stranki poslan po
elektronski pošti po uspešni dostavi naročenih izdelkov na naslov, ki ga je
stranka navedla. Darilo bo poslano skupaj z zadnjim izdelkom iz naročila na isti
naslov ali pa bo izročeno osebno.

3. Vsaka stranka lahko svobodno izbira med darili, ki so ji ponujena v naročilu.

V. Darila in kako jih izbrati in prejeti

1. Aktualni seznam daril je vedno na voljo v prvem koraku postopka nakupa
na spletni strani www.top4running.si.

2. Predaja ali dodelitev posameznih daril temelji na izpolnjevanju teh pogojev in na
številu strank, ki izpolnjujejo pogoje. Organizator si pridržuje pravico, da ne
razdeli vseh daril, če niso izpolnjeni vsi tukaj navedeni pogoji. Organizator si
pridržuje pravico, da prekine ponudbo, če so bila razdeljena vsa darila.
Organizator si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh daril, če ponudba poteče v
skladu s členom II, odstavek 1.

3. Darilo se pošlje skupaj s celotnim nakupom na naslov, ki ga je navedel kupec
ali pa se ga izroči osebno.

4. Stranka izgubi pravico do prejema darila, če se naročilo zaradi
neuspešne dostave vrne organizatorju ali drugi osebi, ki jo določi
organizator.

5. V primeru, da naročenih izdelkov ni na zalogi, darila ni mogoče poslati samega.

1. V primeru, da kakšen izdelek iz naročila ni na zalogi in želi naročnik naročilo
razdeliti na več pošiljk ter poslati izdelke, ki so na zalogi, bo darilo poslano
skupaj z zadnjim izdelkom iz naročila.
Če dela naročila ni na zalogi in kupec zahteva odstranitev tega izdelka iz naročila,
ima kupec pravico do izbire drugega izdelka, katerega izbira bo glede na ceno še
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vedno izpolnjevala pogoj o minimalnem znesku naročila, kot je določeno v 1.
odstavku III. člena. Darilo bo poslano skupaj z naročenimi izdelki.

2. V primeru preklica celotnega naročila ali dela naročila, zaradi katerega vrednost
preostalih izdelkov ne dosega zahtevanega minimalnega zneska v skladu s
členom III, odstavek 1, stranka izgubi pravico do darila.

3. V primeru vračila naročila ali dela naročila, pri katerem preostali znesek ne
dosega zahtevanega minimalnega zneska v skladu z odstavkom 1 člena III,
mora stranka vrniti tudi darilo v originalnem stanju.

4. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali zamenjave daril v
času veljavnosti ponudbe.

VI. Varstvo osebnih podatkov

1. Osebni podatki v obsegu, ki jih stranka posreduje organizatorju ali mu omogoči
dostop do njih med registracijo ali oddajo naročila, se obdelujejo v avtomatizirani
zbirki podatkov, ki je v lasti organizatorja, ki je tako upravitelj teh osebnih
podatkov. Ti podatki so vedno povezani z naročili, ki jih oddajo stranke in niso
pridobljeni primarno za namene ponudbe. Pravni razlog in namen pridobivanja in
hranjenja teh osebnih podatkov v postopku oddaje naročila je izpolnjevanje
obveznosti, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, ki jo z oddajo in sprejemom
naročila skleneta stranka in Organizator. Ti osebni podatki se lahko posredujejo
osebi, ki je odgovorna za pošiljanje izdelkov in darila stranki. Prav tako bodo
nekateri podatki, vključeni v naročilo, shranjeni z namenom ocenjevanja koristi in
stopnje uspešnosti ponudbe za organizatorja, kar je v njegovem zakonitem
interesu. Prav tako lahko Organizator kontaktne podatke, navedene v naročilu,
uporabi za pošiljanje komercialnih sporočil; vendar bodo ta sporočila vedno
vsebovala možnost, da se stranka odjavi iz prejemanja nadaljnjih sporočil.
Stranka ima kot posameznik, na katerega se ti podatki nanašajo, pravico do
dostopa do svojih osebnih podatkov in lahko zahteva, da se podatki popravijo,
spremenijo, izbrišejo ali - v primeru dvoma o pravilnosti njihove obdelave - vloži
ugovor pri Organizatorju ali se obrne na Urad za varstvo osebnih podatkov
(https://www.uoou.cz/en/).

2. Več informacij o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami stranke kot
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je na voljo na naslednji
povezavi: www.top4running.si/pg/splosni-pogoji-poslovanja.

VII. Drugi pomembni pogoji

1. Morebitne pritožbe ali ugovore rešuje samo organizator. Organizator si
pridržuje pravico, da ponudbo skrajša, preloži, prekine ali prekliče ali spremeni
njene pogoje brez kakršnekoli odškodnine.

2. Darila, zagotovljena kvalificiranim strankam, niso predmet nobene kupoprodajne
pogodbe in kot taka zanje ne veljajo določbe o pravicah iz nepravilne izvedbe
storitev v skladu z zakonom št. 89/2012 Z.z. civilnega zakonika. Vendar pa
organizator stranki zagotavlja naslednje pravice. V primeru, da se v šestih
mesecih od dneva izdaje računa za naročene izdelke izkaže, da je darilo
pomanjkljivo, in bo takšna napaka priznana kot napaka, ki je ni povzročila
stranka, njegova nepravilna uporaba ali kakršnikoli drugi posegi s strani stranke
ipd, bo organizator darilo popravil, če bo to mogoče. Če se to izkaže za
nemogoče, organizator zamenja nekatere sestavne dele ali zamenja celotno
darilo (tudi s samo podobnim darilom). Redne cene darila ni mogoče vrniti ali
stranki zagotoviti popusta v vrednosti redne cene darila. Za uveljavljanje zahtevka
v skladu s to
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točko mora stranka predložiti veljavni davčni dokument, ki ga je prejela po
elektronski pošti po potrditvi dostave naročenih izdelkov.

3. Udeleženci niso upravičeni zahtevati denarja ali drugih storitev namesto darila.
Organizator s tem ni zavezan udeležencem in udeleženci nimajo pravice
zahtevati drugih storitev organizatorja, razen tistih, ki so navedene v teh pogojih.

VIII. Končne določbe

1. Ti pogoji so lahko v promocijskem ali drugem gradivu, povezanem s to ponudbo,
objavljeni v skrajšani različici, ki je lahko nepopolna, in organizator za take
različice ni odgovoren. Edini, popolni in končni pogoji ponudbe so navedeni v
tem dokumentu.

2. Sodelovanje v tej promocijski ponudbi za stranke ni obvezno. S tem, ko se
ji pridružijo, izrazijo svoje strinjanje z njenimi pogoji.

3. Popolni pogoji so objavljeni na spletni strani www.top4running.si.
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