
Podmínky účasti v akci „18V Promotion“ společnosti Festool GmbH  

 

Při účasti v akci „18V Promotion“ v akčním období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 včetně 

máte možnost za následujících podmínek získat zdarma akumulátor BP 18 Li 5,2 Ah AS.  

 

1. Všeobecné podmínky účasti 

a. K účasti jsou oprávnění koncoví zákazníci, kterým je v okamžiku účasti 

minimálně 18 let a kteří mají stálé místo podnikání, resp. bydliště v jedné 

z následujících zemí: Andorra, Rakousko, Belgie, Česká republika, Finsko, 

Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, 

Monako, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko nebo 

Spojené království.  

b. Z účasti v této akci jsou vyloučení pracovníci skupiny TTS, jejich rodinní 

příslušníci a systémoví partnerští prodejci.  

c. Dalším předpokladem účasti je, že účastník musí akceptovat podmínky 

účasti. Potvrzení podmínek účasti probíhá formou vyžádání akumulátoru 

zdarma podle čísla 2.b) podmínek.  

 

2. Zvláštní podmínky účasti:  

a. Tato akce platí pouze v souvislosti se zakoupením varianty Basic, Compact, 

Plus, SCA Plus nebo Set nového 18V akumulátorového nářadí Festool. 

Podrobný seznam lze najít na: www.festool.de/18V („výrobek v akci“). 

Všechny další výrobky Festool jsou z této akce výslovně vyloučené.  

b. Pro účast v akci musí účastník splnit následující další podmínky:  

 zakoupení výrobku v akci v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

včetně („akční období“);  

 registrace výrobku v akci pro SERVICE all-inclusive v níže uvedeném 

období registrace; 

 on-line registrace na www.festool.de/18V v období od 1. 1. 2017 do 

16. 7. 2017 včetně („akční období“)  

 a vyžádání akumulátoru zdarma BP 18 Li 5,2 Ah AS.  

Upozorňujeme, že účast v této akci je možná pouze v případě on-line 

registrace. Pro registraci potřebujeme mimo jiné vaše jméno a příjmení, vaši 

e-mailovou adresu, poštovní adresu a údaje výrobku v akci. 

c. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi. 

 

3. Průběh akce:  

a. Festool do 28 dní po obdržení a kladném ověření nároku zařídí bezplatné 

dodání akumulátoru BP 18 Li 5,2 AS poštou na adresu uvedenou účastníkem.  

 

4. Obecné informace:  

a. Pořadatel akce je Festool GmbH, Německo („Festool“).  

b. Festool neakceptuje požadavky, u kterých byl výrobek v akci buď zakoupen 

mimo akční období, registrace byla provedena mimo období registrace, nebo 

požadavky, které společnost Festool na základě vlastního uvážení považuje 

za nekompletní či neoprávněné. Festool neodpovídá za opožděné nebo 

neobdržené registrace.  

c. Festool si vyhrazuje právo tuto akci kdykoli zrušit, resp. diskvalifikovat 

a vyloučit z budoucí účasti na podobných akcích účastníky, kteří uvedou 

nesprávné nebo nekompletní údaje, provádějí machinace ohledně účasti, 

resp. se o to pokusí a/nebo vlastní vinou poruší pravidla účasti a/nebo se 

jinak nečestným a/nebo nekalým způsobem pokusí ovlivnit účast v akci.  

d. Pokud účastník výrobek v akci po zakoupení vrátí, nárok na akumulátor 

zdarma zaniká.  

e. Festool neodpovídá za ztrátu nebo poškození při transportu.  

http://www.festool.de/18V


f. Vymáhání výher právní cestou a zaplacení akumulátoru v hotovosti je 

vyloučeno. Pokud není možné doručení na uvedenou adresu, nárok 
automaticky propadá.  

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vyžádáním akumulátoru zdarma akceptuje účastník 

podmínky účasti a prohlašuje, že souhlasí s tím, že se smí jeho osobní údaje ukládat, 

zpracovávat nebo používat za účelem realizace akce. 

Vámi uvedené osobní údaje budou za výše uvedenými účely ukládány, zpracovávány 

a využívány mateřskou společností Festool GmbH – TTS Tooltechnic Systems AG & 

Co. KG – a s ní propojenými společnostmi [kromě Festool GmbH také společnostmi 

uvedenými na http://subsidiaries.festool.com]. Vaše osobní údaje budou navíc 

třetím osobám, jako poskytovatelům logistických služeb (např. DHL), předány pouze 

tehdy, pokud je to nutné pro realizaci akce.  

Používání vašich osobních údajů v rámci péče o zákazníky můžete – s účinností do 

budoucna – odvolat. Odvolání adresujte prosím na: TTS Tooltechnic Systems AG & 

Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Německo) nebo e-mailem na data-

protection@festool.com. 

Ukládání, zpracování a využívání svých údajů můžete také celkově kdykoli odvolat 

dopisem na adresu TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 

Wendlingen (Německo) nebo e-mailem na data-protection@festool.com. V tomto 

případě budou vaše údaje neprodleně smazány – další účast v akci pak bohužel již 

není možná. 
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