Úplné pravidlá spotrebiteľskej akcie "Darček pri nákupe nad X €"
I. Organizátor
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno- Žebětín IČ: 29213291, DIČ: CZ29213291,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 66187 (ďalej len
"Organizátor").
Kontaktné údaje Organizátora sú dostupné na www.top4running.sk/pg/kontakt.
II. Termín akcie a rozsah
1. Spotrebiteľská akcia "Darček pri nákupe nad X €“ (ďalej len "Akcia" alebo
"spotrebiteľská akcia") prebieha v časovom rozpätí, ktorý bude počas prebiehajúcej
Akcie uvedený na stránkach www.top4running.sk/.
2. Akciu je možné ukončiť skôr či jej priebeh upraviť podľa podmienok čl .. V. a VII.
týchto pravidiel.
3. Akcia, vrátane distribúcie darčekov, prebieha len na území Slovenskej republiky.

III.

Podmínky účasti v spotrebiteľskej akcii
1. Akcie sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto v stanovenom termíne podľa čl. II. ods. 1.
uskutoční jednorazový nákup na www.top4running.sk/ v hodnote, ktorej výška bude
počas prebiehajúcej Akcie uvedená na stránkach www.top4running.sk/. Pokiaľ bude
hodnota

jednorazového

nákupu

v

násobkoch

minimálnej

hodnoty

podľa

predchádzajúcej vety, nedochádza v rámci akcie k násobeniu nároku na darček.
2. Do minimálnej hodnoty nákupu sa nezapočítava cena dopravy, prípadne iné poplatky
za nadštandardné služby.

IV. Mechanizmus získania darčeka zo spotrebiteľskej akcie
1. V akcii získajú darček tí zákazníci, ktorí splnia podmienky akcie podľa definície v čl.
III. ods. 1.
2. Zákazníci budú mať organizátorom vystavený darček na faktúre k objednávke, ktorý
bude zaslaný zákazníkovi e-mailom po potvrdení dodania objednaného tovaru na
adresu, ktorú uviedli, a jeho darček bude zaslaný spoločne s poslednou položkou z
objednávky na uvedenú adresu, prípadne odovzdaný pri osobnom odbere
3. Darček bude mať pri predaji cez pokladňu cenu 1 € vrátane DPH, pri fakturácii bude
mať darček cenu 0 € a bude zadaný ako podriadená položka.
4. Pri predaji cez pokladňu bude cena najdrahšej položky z nákupu znížená o 1 €
vrátane DPH. U fakturácií sa cena položiek nemení.
5. Zákazník teda dostane darček zdarma.

6. Zákazník má právo na výber z darčekov, ktoré mu budú v objednávke ponúknuté.
V. Darčeky, ich výber a odovzdanie
1. Zoznam aktuálnych darčekov je vždy uvedený v prvom kroku nákupného košíka na
www.top4running.sk.
2. Rozdanie darčekov, resp. pridelenie jednotlivých darčekov závisí od splnenia
podmienok uvedených v týchto pravidlách a na počte zákazníkov, ktorí splnia
podmienky uvedené v týchto pravidlách. Organizátor si vyhradzuje právo nerozdať
všetky darčeky z dôvodu nesplnenia podmienok v týchto pravidlách. Organizátor si
vyhradzuje právo ukončiť predčasne túto akciu z dôvodu vyčerpania všetkých
pripravených darčekov. Organizátor si vyhradzuje právo nerozdať všetky darčeky z
dôvodu uplynutia termínu tejto akcie tak, ako je stanovený v čl. II ods. 1.
3. Darček z akcie bude odovzdaný zúčastnenému zákazníkovi tak, že bude odoslaný
spoločne s celým nákupom na adresu uvedenú zákazníkom, prípadne odovzdaný
zákazníkovi pri osobnom odbere.
4. Zákazník stráca na darček nárok v prípade, že sa objednávka vráti organizátorovi či
inej osobe poverenej organizátorom k jej doručenie ako nedoručená, a to z
akéhokoľvek dôvodu.
5. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, nie je možné darček doručiť
samostatne.
6. V prípade, že časť objednávky nie je skladom a zákazník žiada objednávku rozdeliť a
doručiť časť objednávky, ktorá skladom je, darček bude doručený spolu s poslednou
položkou objednávky, u ktorej sa čaká na naskladnenie.
7. V prípade, že časť objednávky nie je skladom a zákazník žiada túto položku z
objednávky odobrať, má nárok vybrať si iný tovar, ktorého výberom bude vzhľadom
na jeho cenu naďalej splnená podmienka minimálnej výšky objednávky v zmysle čl.
III ods. 1. Darček bude odoslaný spolu s objednaným tovarom.
8. V prípade stornovania celej objednávky, prípadne jej časti, kedy zostávajúca cena za
tovar nedosahuje požadovanú minimálnu výšku v zmysle čl. III ods. 1, stráca
zákazník na darček nárok.
9. V prípade vrátenia objednávky alebo jej časti, kedy zostávajúca suma bude nižšia
ako minimálna stanovená výšky v zmysle čl. III ods. 1 je zákazník povinný darček
taktiež vrátiť v pôvodnom stave.
10. Organizátor si vyhradzuje právo darčeky v priebehu akcie meniť a nahrádzať.
VI. Ochrana osobných údajov zákazníkov
1. Osobné údaje v rozsahu uvedenom či neviazaných zákazníkom organizátorovi pri
registrácii či vykonaní objednávky budú spracovávané v automatizovane vedenej
databáze organizátora, ktorý je vo vzťahu k týmto osobným údajom ich správcom.
Tieto údaje sú vždy spojené s objednávkou urobenú zákazníkom a nie sú získavané
primárne pre účely akcie. Právnym dôvodom a účelom získania a uchovanie
osobných údajov získaných pri vykonaní objednávky je plnenie povinností z kúpnej
zmluvy, ktorú

zákazník s organizátorom uskutočnením objednávky uzatvára. Tieto osobné údaje
môžu byť odovzdané osobe poskytujúcej prepravu tovaru a darčeka k zákazníkovi.
Ďalej budú niektoré údaje z objednávky uchovávané za účelom vyhodnotenia prínosu
a úspešnosti akcie pre organizátora, na čom má organizátor oprávnený záujem.
Kontaktné údaje z objednávky môžu byť tiež použité k zasielaniu obchodných
oznámení organizátora, v ktorých bude vždy zákazníkovi daná možnosť prejaviť
nesúhlas s ich ďalším zasielaním. Zákazník ako dotknutá osoba má právo na prístup
k svojim osobným údajom, môže napríklad žiadať ich opravu, úpravu, vymazanie
alebo v prípade pochybností o správnosti ich spracovaní vzniesť u Organizátora
námietku či sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk) .
2.

Viac informácií o ochrane osobných údajov vrátane práv zákazníkov ako subjektov
osobných údajov je možné získať na www.top4running.sk/pg/obchodni-podminky.

VII. Ďalšie dôležité podmienky spotrebiteľskej akcie
1. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou
organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady trvania akcie skrátiť, jej
konanie odložiť, akciu prerušiť alebo ju zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej
pravidlá.
2. Darčeky poskytované v rámci akcie pri splnení podmienok pre ich poskytnutím nie sú
predmetom kúpnej zmluvy, a preto sa na ne nevzťahujú ustanovenia o právach z
chybného plnenia podľa zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník .. Organizátor
však garantuje zákazníkovi nasledujúce nároky. V prípade, že sa počas šiestich
mesiacov, počítajúc odo dňa vystavenia faktúry k objednanému tovaru vyskytne vada
darčeka a táto vada bude uznaná ako vada výrobku, ktorá nebola spôsobená
poškodením zákazníkom, nevhodným zaobchádzaním s darčekom alebo inými
zásahmi zákazníka do darčeka atď., Organizátor zabezpečí opravu darčeka, ak bude
možné darček opraviť, výmenu súčiastky alebo celého darčeka za iný kus (pripúšťa
sa taktiež výmena za iný obdobný darček), ak nebude možné darček opraviť.
Vrátenie obvyklej ceny darčeka sa vylučuje, rovnako tak ako zľava z obvyklej ceny
darčeka. Pre uplatnenie nárokov podľa tohto odseku musí klient predložiť platný
daňový doklad, ktorý dostal e-mailom po potvrdení dodania objednaného tovaru.
3. Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto darčeka peňažné či akékoľvek iné
plnenie. Organizátor týmto nie je účastníkom akcie nijak inak zaviazaný a tí nemajú
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než sú uvedené v týchto
pravidlách.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii
zverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s akciou. Tieto pravidlá
sú považované v rámci akcie za jediné, úplné a konečné.
2. Účasť v akcii je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v propagačnej akcii vyjadruje
svoj súhlas s jej pravidlami.

3. Pravidlá sú vo svojom plnom znení po dobu trvania akcie zverejnené v elektronickej
podobe na webových stránkach www.top4running.sk

