
 

Úplná pravidla spotřebitelské akce 

„VYBRANÉ KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE S GARANCÍ NEJNIŽŠÍ CENY“ 

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 
 

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „VYBRANÉ KUCHYŇSKÉ 
SPOTŘEBIČE S GARANCÍ NEJNIŽŠÍ CENY“ (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP 
TRONIC Zlín, spol. s r. o., se sídlem Zlín – Prštné, Kútiky 637, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 49973053, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen 
„Organizátor“). 
 

2. Kuchyňskými spotřebiči pro účely Akce se rozumí vestavné spotřebiče, sporáky a volně stojící 
myčky nádobí od 5000 Kč. 
 
 

II. Termín akce a rozsah 
 

1. Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „Místo konání akce“) v období od 11. 10. 

2017 do 24. 12. 2017 včetně nebo do odvolání (dále jen „Doba konání akce“). 

2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. IV. odstavec 1 těchto pravidel. 

3. Názvem „Garance nejnižší ceny“ je míněno – zákazníkovi vrátíme rozdíl mezi nabídkou stejného 

produktu v Euronics a konkurenčním prodejcem formou slevového poukazu na další nákup – viz 

III. a IV. článek těchto pravidel.  

 
 

III. Účast v Akci 
 

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 
republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“) , která zakoupí v době konání akce jako konečný 
spotřebitel vybraný kuchyňský spotřebič dle odstavce I., bod 2. a splní dále uvedené podmínky 
Akce. 

 
2. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek: 

 
a. zakoupení vybraných kuchyňských spotřebičů (viz. odstavec I, bod 2) na na webu 

www.euronics.cz nebo na prodejně Euronics v době konání akce (seznam prodejen na 
www.euronics.cz) a za splnění následujících podmínek: - dále jen „Platný nákup“ 

i. Nejlepší cena produktu na trhu včetně započtení služeb (srovnáváme s 
konkurenční nabídkou na zboží prokazatelně pocházející z české distribuce) 

ii. Zboží musí být u daného prodejce skladem 

http://www.euronics.cz/


 

iii. Započítávají se veškeré náklady s dodáním zboží tzn. dopravné a další služby 
účtované konkurenčním shopem 

iv. Zákazník musí konkurenční nabídku doložit – dle článku III. Bod 2. 
v. Nesrovnáváme cenu poskytnutou po započtení slevových kuponů, věrnostních 

akcí, členských cen nebo cen pro opakované zákazníky 
vi. Srovnáváme pouze cenu při platbě v hotovosti 

vii. Musí se jednat o nabídku v den nákupu spotřebiče 
viii. Musí se jednat zcela o identické zboží (nepoškozené, nevybalené) 

Po doložení lepší nabídky garantujeme dorovnání nabídky 
ix. Porovnání ceny musí být uskutečněno u jiného prodejce než který je zařazen v síti 

Euronics 
 

b. zaslání e-mailu na garanceceny@euronics.cz do 3 dnů od nákupu  (dále jen „Registrační e-
mail“) v rozsahu 
 

• Jméno a příjmení 

• Adresa (pro doručení poukazu) 

• Telefonní číslo 

• Místo uskutečnění Platného nákupu (název prodejce/prodejny nebo název e-
shopu)  

• Číslo a fotka/ scan prodejního dokladu 

• Dokumentace lepší ceny konkurence: 
o Kamenná prodejna – název kamenné prodejny konkurence, město, foto 

z prodejny s čitelnou cenou a názvem/ produktovým číslem produktu, 
datum pořízení snímku 

o E-shop – název e-shopu, odkaz + screen z webu s viditelnou aktuální 
cenou. Screen obrazovky vytvořte včetně datumu a času na obrazovce. 
 

3. Vyplněním údajů a odesláním Registračního e-mailu účastník potvrzuje správnost a úplnost 
uvedených údajů a též vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Akce. 

 
4. Každý zákazník, pokud splní podmínky, se může Akce účastnit i vícekrát. Každý Platný nákup lze 

registrovat pouze jednou. Každé číslo dokladu o zaplacení Platného nákupu lze v rámci Akce 
uplatnit pouze jednou. 

 
 

IV. Průběh Akce 
 

1. Žádost o Garanci nejlepší ceny musí být zaslána na Registrační e-mail nejpozději do 3 dnů od 
nákupu na prodejně Euronics nebo na www.euronics.cz (vytvoření objednávky).  

 
2. Při řádném splnění uvedených podmínek bude žádost Garance nejlepší ceny prověřena do 30 

pracovních dnů – tzn. Zákazník bude v této lhůtě informován mailem o schválení nároku na získání  
rozdílu a bude mu zaslán poukaz na nákup jakékoliv zboží na webu Euronics v hodnotě rozdílu 

mailto:garanceceny@euronics.cz


 

částek mezi produktem Platného nákupu nabízeným v Euronics a konkurence. O oprávněnosti 
nároku lepší ceny bude zákazník vyrozuměn e-mailem. 

 
3. Poukaz bude Zákazníkovi zaslán prostřednictvím adresné rozesílky – doporučený dopis.   

 
4. Každý z těchto Platných nákupů bude každý nákup posuzován individuálně. 

 
5. Zákazníkovi nebude poukaz předán v případě, že se v rámci elektronické objednávky objednávka 

vrátí organizátorovi či jiné osobě pověřené organizátorem k jejímu odeslání jako nedoručená, a to 
z jakéhokoli důvodu. Stejně tak nebude předána v případě, že se zásilka vrátí jako nedoručená 
nebo adresa uvedená zákazníkem se ukáže být nesprávná nebo neúplná. 
 

6. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi produktů Platného nákupu, nárok 
na Garanci nejnižší ceny mu zaniká. 
 

7. Poukaz lze uplatnit pouze na webu www.euronics.cz. Platnost poukazu je 2 měsíce od jeho vydání. 
Platnost je uvedená na poukazu. 

 
8. Poukaz není možné vyměnit za peníze, zároveň si organizátor akce vyhrazuje právo vyplatit 

cenový rozdíl v podobě zboží ve stejné hodnotě 
 

V. Vyloučení z Akce 
 

1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem 
nevyhoví pravidlům Akce.  
 

2. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi produktů Platného nákupu, nárok 
na Garanci nejnižší ceny mu zaniká. 

 
3. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy HP Tronic Zlín spol. s.r.o.  

 
4. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít 

podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které 
je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora 
je konečné, bez možnosti odvolání.  

 

 

 
VI. Ochrana osobních údajů 

 

1. Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly Akce, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje 
Organizátorovi výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů tj. jméno, 
příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem jako správcem, 
a to pro účely vyhodnocení této Akce, zasílání informačních emailů týkajících se Akce, a dále 
souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným zpracováním jím 

http://www.euronics.cz/


 

poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, tj. k nabízení výrobků 
a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož i k zasílání 
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých 
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické, technické 
a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let)  
s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník dále souhlasí s tím, že 
Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní údaje jinému správci, a to 
pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor je správcem 
osobních údajů.  
 

2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat 
Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním 
nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení 
souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese 
sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků Akce má za následek 
vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto 
správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem 
může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok 
na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.   

 

2. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez 
udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce 
oznámením na webu Akce. 

 
3. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu 

posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky 
a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: HP Tronic Zlín spol. s.r.o., 
Prštné – Kútiky 637, Zlín, 76001, emailem na adresu: info@euronics.cz nebo telefonicky na číslo: 
+ 420 577 055 777. 

 
4. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě 

na adrese Organizátora. 
 

5. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 11. října 2017 


