ALL‐ CLAD KRUPS LAGOSTINA MOULINEX ROWENTA TEFAL

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
ROWENTA VYSAVAČE – 5 LET ZÁRUKA

POŘADATEL AKCE:
Groupe SEB ČR s.r.o., Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8 , IČO: 45280789

NÁZEV MARKETINGOVÉ AKCE:
ROWENTA VYSAVAČE – 5 LET ZÁRUKA NA MOTOR (dále jen „akce“).
DOBA TRVÁNÍ AKCE:
od 1.7. 2016 do 31. 12. 2018

MÍSTO KONÁNÍ AKCE: Česká republika

PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastníkem akce se stává zákazník s trvalým pobytem nebo doručovací adresou na území České republiky starší
18-ti let, který si v době konání akce zakoupí produkt zařazený do akce na území České republiky u prodejce
zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem
ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 80/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (např. OSVČ,
obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti. V
případě účasti osoby mladší 18 let se tato může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále
jen „účastník“)

1 .MECHANIKA A PODMÍNKY AKCE
Do této akce jsou zařazeny níže vyjmenované vysavače ROWENTA:

RO6327

RO6327EA

Silence Force Compact AAAA white

RO6331

RO6331EA

Silence Force Compact AAAA

RO6351

RO6351EA

Silence Force Compact 4A

RO6355

RO6355EA

Silence Force Compact AAAA
Parquet

RO6383

RO6383EA

Silence Force Compact AAAA Animal
Care

RO6441

RO6441EA

Silence Force Extreme Eco AAAA
Parquet

RO6455

RO6455EA

Silence Force Extreme AAAA Animal
Care

RO6477

RO6477EA

Silence Force Extreme AAAA Turbo
Animal Care

RO6486

RO6486EA

Silence Force Extreme AAAA
FullCare 63dB

RO6493

RO6493EA

Silence Force Extreme AAAA
Home&Car

RO6831

RO6831EA

XTrem power 3A

RO6843

RO6843EA

XTrem power Parquet 3A

RO6886

RO6886EA

XTrem power Animal Care AAAA

RO6921

RO6921EA

Xtrem Power Cyclonic Classic

RO6941

RO6941EA

XTrem power Cyclonic Parquet 3A

RO6963

RO6963EA

XTrem power Cyclonic Home&Car
AAAA

Page 2/8

RO6984

RO6984EA

XTrem power Cyclonic Animal Care
AAAA

RO7623

RO7623EA

Silence Force Cyclonic Parquet AAAA

RO7647

RO7647EA

Silence Force Cyclonic Animal Care
AAAA

RO7681

RO7681EA

Silence Force Cyclonic Parquet AAAA

RO8324

RO8324EA

Silence Force Multicyclonic Parquet
3A

RO8370

RO8370EA

Silence Force Multicyclonic Animal
Care PRO 3A

(na jiné typy výrobků se akce nevztahuje), zakoupené v období trvání akce u zapojených prodejců na území ČR.
Seznam prodejců je uveden na konci těchto pravidel.
Účastník akce, který zakoupí produkt, na který se akce vztahuje a následně, nejdéle však 30 kalendářních dní po
nákupu, odešle mail na mailovou adresu vysavac@rowenta.cz registrační mail obsahující informaci: model
produktu, datum a místo nákupu a mailový kontakt kam má být zaslán cetifikát potvrzující nárok na promo, a scan
účtenky, získá certifikát potvrzující prodlouženou záruku.
Právo na opravu vysavače je možné uplatnit v autorizovaném servisním středisku společnosti Groupe SEB. Aktuální
adresu nejbližšího autorizovaného servisu získáte prostřednictvím webové stránky www.vysavac.rowenta.cz. Při
uplatnění práva na opravu vysavače v autorizovaném servisním středisku je potřeba s reklamovaným výrobkem
předložit původní doklad o koupi a tento cerifikát. Bez uvedených dokladů nebude možné provést opravu
zdarma v rámci této akce prodloužené záruky na motor u vybraných produktů. Prodloužená záruka platí pouze pro
výrobky zakoupené v České republice.
2. Rozsah prodloužené záruky
Akce společnosti Groupe SEB pokrývá pouze náklady na výměnu motoru a provedení potřebné práce na
opravu motoru reklamovaného vysavače. Společnost Groupe SEB se může na základě vlastního uvážení
rozhodnout, že reklamovaný vysavač místo opravy vymění za stejný model nebo s podobnou specifikací. V případě,
že zákazník s výměnou nesouhlasí, právo na prodlouženou záruku zaniká.
Dojde-li k výměně nějaké části vysavače nebo celého vysavače v průběhu prodloužené záruky, vztahuje se
záruka za jakost v délce zbývající doby trvání původní prodloužené záruky.
Tato akce je platná pouze pro vysavače zakoupené a používané pro domácí účely a nevztahuje se na škody, které
mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, nedbalosti, nedodržením pokynů společnosti Groupe Seb nebo
úpravou či neoprávněnou opravou vysavače. Dále se nevztahuje na běžné opotřebení ( např. hubice), výměnu
spotřebních dílů ( Hepa filtry, prachové sáčky, navíječ kabelu) nebo údržbu, kterou je uživatel povinen provádět
podle návodu na použití.

Z nároku na uznání prodloužené nároky jsou vyjmuty následující případy:
- použití nevhodného spotřebního materiálu
- mechanické poškození, přetížení
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- škody nebo špatné výsledky způsobené zejména nesprávným napětím nebo frekvencí podle identifikačních
údajů nebo specifikací
- proniknutí vody, prachu nebo hmyzu do vysavače
- při použití v rozporu s návodem k použití
- použití pro profesionální či komerční účely
- živelné pohromy, včetně požáru, povodně, bouřky, atd.
3. Akci není možné požadovat přímo na prodejně.
4. V případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky, nebude prodloužená záruka poskytnuta.
5. Pořadatel akce je oprávněn v případech, kdy má podezření, že účastník akce jednal spekulativně, požadovat
další ověření pro určení nároku na akci. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti
dnů a v požadované formě. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných
případech, zda-li účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v kampani a vyhrazuje si právo nárok na
bonus odepřít.
6. Účastí v marketingové akci vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je plně

dodržovat. V rámci účasti dále Účastník vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů (podle bodu 9) v
souladu s těmito pravidly.
7. V případě, že pořadatel akce bude mít důvodné podezření na spekulativní jednání účastníka, má pořadatel
právo takového Účastníka z akce vyloučit.
8. Úplná a přesná pravidla kampaně jsou dostupná na www.vysavac.rowenta.cz
9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zákazník odesláním registračního mailu souhlasí se
zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., společností Groupe SEB ČR
s.r.o., Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8 , IČO: 45280789, za účelem vyhodnocení akce a dalšího
marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o marketingových akcích po dobu 5
let od ukončení akce. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník
potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci,
atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V
případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Účastník se seznámil s úplnými pravidly akce.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci
zrušit či pozastavit.
11. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.
12. Organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s
konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z
účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to
bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude
vyloučen z akce, bude výrobek vrácen na jeho adresu. Případné námitky s průběhem akce lze organizátorovi
zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení akce pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v
těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je
konečné.
V Praze dne 30.6. 2016
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SEZNAM PRODEJCŮ DLE BODU 1 PRAVIDEL MARKETINGOVÉ
AKCE ROWENTA VYSAVAČE – 5 LET ZÁRUKA
Online

www.homeandcook.cz

Online

www.alza.cz

Online

www.datart.cz

Online

www.electroworld.cz

Online

www.euronics.cz

Online

www.expert.cz

Online

www.kasa.cz

Online

www.mall.cz

Online

www.okay.cz

Síť prodejen
Síť prodejen

Home & Cook
Datart

Síť prodejen

Electroworld

Síť prodejen

Euronics

Síť prodejen

KB Expert

Síť prodejen

Makro

Síť prodejen

OKAY

Síť prodejen

Planeo

Prodejna

Elberry

Prodejna

4M Rožnov p. R.(4M Pavela), Videčská

Prodejna

Aleš Rampas Mimoň

Prodejna

DKV Na Poříčí ‐ Mc Tree Praha

Prodejna

DM Elektro Český Brod

Prodejna

DMH Kloupar Brno

Prodejna

Dospiva elektro Kutná Hora
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Prodejna

Elektra Elza Rokycany

Prodejna

Elektro Efekt

Prodejna

Elektro Smetana Tábor

Prodejna

Elektro u Helmichů České Budějovice

Prodejna

Elektrocentrum expert, Cheb

Prodejna

Elektromedia, Plzeň

Prodejna

ELEKTROOPRAVNA RAUS Vel. Meziříčí

Prodejna

Elektrouniversal Praha

Prodejna

Elmax Těrlicko + Rychnov

Prodejna

Elmont CH Trutnov

Prodejna

Elpos Vsetín

Prodejna

EMFI Group, Ostrava

Prodejna

Ergo elektra Rumburk

Prodejna

Esam ‐ Eva Skřižovská Orlová

Prodejna

ExaSoft Karviná

Prodejna

Faltinová Alena Kaplice

Prodejna

Franc Ústí n. Orlicí

Prodejna

Global elektro, Robert Fiala (2xIČO), Žďár n. S.

Prodejna

Hana Němcová Strakonice

Prodejna

HELIA ‐ Robert Matějka Turnov

Prodejna

Ing Pavel Karhan

Prodejna

Jaroslav Bašus, Klášterec n. Ohří

Prodejna

Jiří Dostál Litovel

Prodejna

Kadlec Říčany

Page 6/8

Prodejna

Kamenný obchod Česká Lípa

Prodejna

Karban Kralovice

Prodejna

Kovoslužba Praha

Prodejna

Kutílek Nymburk

Prodejna

Kvart Dolní Bojanovice

Prodejna

Lavičková Dana APTD

Prodejna

Martin Pálka

Prodejna

Michal Roškot Praha

Prodejna

Mikosoft, Praha

Prodejna

Milan Petříček Beroun

Prodejna

NWT Zlín

Prodejna

Oáza Poděbrady

Prodejna

Pavel Paskuda, Ludgeřovice

Prodejna

Rostislav Ivan ‐ HAKO Jeseník

Prodejna

Shop trading Semily

Prodejna

Spáčil Újezd u Brna

Prodejna

Spektrum Ledeč

Prodejna

T.S. Bohemia Olomouc

Prodejna

Tauer elektro, Gerská, Plzeň

Prodejna

Telux Týniště n. Orlicí

Prodejna

Tvplus Elektron s r

Prodejna

Unima Plus s.r.o.
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Prodejna
Prodejna

VEDE Most
VF Electric Uhlířské Janovice

Prodejna

VICHR

Prodejna

VIKI s r o Jihlava Palackého

Prodejna

Vladimír Žampach, Bystřice p. Hostýnem

Prodejna

Zásobování obchodu Mělník
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