Kompletní podmínky podzimní akce
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel podzimní akce pořádanou společností
Supellex – svět podlah s.r.o. v termínu 9.9. – 18.10. 2019. Tato pravidla podzimní akce jako doplnění
informací týkajících se pravidel podzimní akce uvedených na propagačním letáku.
Organizátorem podzimní akce je: Supellex – svět podlah, s.r.o., sídlem Košíkov 84, 595 01 Velká
Bíteš, Česká republika IČO: 25596551, Zapsaná u Krajského soudu v Brně pod číslem 36981 C (dále
jen „Supellex“).
I. Termín konání podzimní akce
1. Podzimní akce se uskuteční v rámci prodejní sítě firmy Supellex – svět podlah s.r.o. v termínu 9.9.
– 18.10. 2019. včetně.

II. Účastníci podzimní akce
1. Účastníkem podzimní akce může být pouze smluvní partner firmy Supellex – svět podlah s.r.o.
V případě, že stavební či podlahářská firma není smluvním partnerem firmy Supellex, lze se u
obchodně-technického poradce zaregistrovat dle regionu.
2. Firmy nesplňující podmínky podzimní akce nebo jednající v rozporu s pravidly podzimní akce
nebudou mít nárok na vydání ceny nebo zařazení do losování o dovolenou.
III. Podmínky výhry
1. Pro získání daného typu dárku je nutné odebrat zboží v určené hodnotě (zobrazeno u názvu ceny).
V případě, že účastník podzimní akce dosáhne např. 300 000 Kč obratu bez DPH, může ceny různě
kombinovat. Vždy záleží na samotné volbě účastníka.
Do losování 11. 11. 2019 o hlavní výhru bude zařazen registrovaný obchodní partner „dále zákazník“,
který bude mít v čase trvání akce celkový obrat vyšší než 100.000 Kč bez DPH. Za každých 100.000 Kč
bez DPH obratu získává zákazník kupón, který bude zařazen do slosování. Tzn. že při obratu 200.000
Kč bez DPH získá zákazník — 2 kupóny, při obratu 300.000 Kč bez DPH — 3 kupóny atd. Pro získání
ceny včetně hlavní výhry je nutné mít uhrazené faktury, vystavené před začátkem akce i v jejím
průběhu, tj. do 18. 10. 2019. Úhrada těchto faktur však musí proběhnout nejpozději do 31. 10. 2019.
Po ukončení podzimní akce bude zákazník, který dosáhne v termínu akce obrat vyšší jak 50 tis. Kč bez
DPH osloven obchodně-technickým poradcem firmy Supellex, který zákazníkovi dodá emailem

formulář pro výběr ceny. Zákazník, který bude zařazen do slosování o hlavní cenu, bude informován
ze strany Supellexu o číslu, které bude jeho jméno reprezentovat při slosování.
Slosování všech platných kupónů proběhne v termínu 11. 11. 2019 za účasti notáře či právního
zástupce. O výsledku losování bude výherce informován v tentýž den. Výherce získá poukaz na výběr
dovolené u smluvních cestovních kanceláří (Exim tours, Čedok, Fischer nebo Firo).
Všechny ceny budou předány osobně do 15. 11. 2019.
Společnost Supellex — Svět podlah s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu typu daného dárku na základě
aktuální nabídky dodavatele.

IV. Zpracování osobních údajů
1. Účastí v této podzimní akce bere zákazník na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro
účely realizace této akce, veřejné vyhlášení výherce (zejména na webových stránkách a sociálních
sítích organizátora) a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu organizátora na úspěšné
realizaci akce. Zpracovány budou kontaktní údaje účastníka a případně další údaje poskytnuté pro
realizaci prodejní akce.
2. Zákazník bere na vědomí, že poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně a že má právo na přístup k
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a
namítání jejich zpracování. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem se účastník
může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údaje na emailové adrese kroupova@supellex.cz.

V. Závěrečná ustanovení
1. Supellex si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty.
2. Supellex si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se
této prodejní akce. V případě stížností ohledně průběhu prodejní akce se na nás prosím obraťte na
emailové adrese kroupova@supuellex.cz.
3. Pravidla soutěže jsou zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.podlahari-info.cz.
4. Supellex si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit zákazníka z vyhodnocení prodejní akce,
jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání včetně zákazníků, kteří nesplňují
podmínky dle těchto pravidel.

