
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Úplná pravidla sales promo  
„AKCE TMEL NA PODLAHY ZDARMA“ 
 
Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky sales promo pro odběratele 
SUCHÝCH PODLAH ve stavebninách, kam dodává společnost KNAUF Praha, spol. s r. o. s názvem „AKCE TMEL NA PODLAHY 
ZDARMA“. Podmínky a pravidla sales promo pro odběratele mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 
dokumentu. 
 
1. Provozovatel sales promo je: 

KNAUF Praha, spol. s r. o., se sídlem  Mladoboleslavská  949, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 16191102, společnost  zapsaná  v  obchodním 
rejstříku vedeném  Městským  soudem  v  Praze, oddíl C, vložka  2519 (dále jen „provozovatel“). 
 

2. Sales promo pro odběratele „AKCE TMEL NA PODLAHY ZDARMA“ (dále jen „sales promo“) je název motivační akce, kterou 
provozovatel připravil jako benefit pro odběratele (dále jen „účastníci“) .  
Sales promo bude probíhat v termínu od 10. 7. - 30. 9 2017 včetně ve stavebninách na území České republiky, ve kterých je umístěný 
akční leták. (dále jen „doba konání sales promo“ a „místo konání sales promo“). 

 
3. Akční výrobek 

Sales promo se vztahuje na uvedený produkt provozovatele, který je dodáván do stavebnin v rámci ČR (dále jen „ akční výrobky“): 
- suchá podlaha KNAUF F 146, číslo výrobku: 206392, rozměr 600 mm x 2000 mm (50 ks/ paleta), ceníková cena 124,80 Kč/m2/1 

vrstva. 
 

4. Popis sales promo: 
Účastník se do sales promo zapojí tak, že: 
- v době a místě konání sales promo zakoupí a odebere suché podlahy Knauf F 146 na plochu max 500 m2. Dobou konání sales 

promo se rozumí termín 10. 7. - 30. 9. 2017 včetně, místem konání sales promo se rozumí stavebniny na území České republiky, ve 
kterých je vyvěšen akční leták.  

- uchová daňový doklad o nákupu akčního výrobku 
- zavolá pro odměnu na HOT LINE 844 600 600 nebo na kontakty uvedené na webové stránce www.knauf.cz/akcepodlahy 
Po splnění výše uvedených podmínek získá prostřednictvím obchodního zástupce KNAUF tmel KNAUF FUGENFÜLLER LEICHT 
ZDARMA v množství adekvátnímu jeho spotřebě k zakoupenému množství m2 podlahy. (Tj. získá zdarma tmel na lepení 2. vrstvy desek 
podlahy F146, jehož spotřeba je 0,7 kg/ m2 podlahy, množství zaokrouhleno směrem nahoru na ucelená balení).  
O předání a převzetí zboží zdarma bude sepsán předávací protokol. 

 
5. Podmínky účasti: 

Účastníkem sales promo se může stát každý, kdo je v době konání sales promo starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Za 
účastníka sales promo je vždy považována osoba, která zakoupí v místě konání sales promo akční výrobek na plochu max. 500 m2 (tj. 
max. 1000 m2 desek / cca 834 ks/ cca 16,7 palety), uchová doklad o jeho nákupu (nebo jejíž identifikační údaje jsou uvedeny na daňovém 
dokladu k nákupu, faktuře) a přihlásí se v pravidlech stanovené lhůtě do sales promo. Přihlášením do sales promo se rozumí, že účastník 
zavolá pro odměnu na HOT LINE 844 600 600 nebo na kontakty uvedené na webové stránce www.knauf.cz/akcepodlahy , kde sdělí 
následující údaje: 
1. Jméno a příjmení  
2. Kontaktní údaje: e-mail, telefon  
V akci lze uplatnit pouze doklad o zakoupení akčního výrobku, tj. suchých podlah Knauf F146, které byly zaplaceny a převzaty účastníkem 
v době konání sales promo a zároveň nebyly do 30 dnů od zakoupení vráceny zpět prodejci.  
Sales promo se nevztahuje na akční výrobky zakoupené a odebrané mimo stavebniny, ve kterých je umístěn akční leták.   
 

6. Odměna: 
Tmel KNAUF  FUGEFÜLLER LEICHT na lepení 2. vrstvy desek suché podlahy F 146 zdarma (spotřeba 0,7 kg/ 1 m2 podlahové plochy). 
Ceníková cena tmelu: 5 kg balení 95,-Kč / pytel (číslo výrobku: 525584) | 25 kg balení 402,50 Kč / pytel (číslo výrobku: 525579).  
Odměna bude předána odběrateli  osobně prostřednictvím pověřeného obchodního zástupce provozovatele oproti předání kopie dokladu o 
zakoupení akčního výrobku a to nejpozději do 10 pracovních dnů od přihlášení se o odměnu.  
O předání odměny bude vyhotoven předávací protokol mezi účastníkem a obchodním zástupcem provozovatele. Každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení protokolu.  

Účastník nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydána (vše ostatní se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami). 
Odměnu není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu odměny v obdobné 
hodnotě a k obdobnému účelu. Odměnu není možné vymáhat soudní cestou.  

 

 

 

http://www.knauf.cz/akcepodlahy
http://www.knauf.cz/akcepodlahy


  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

7. Zpracování osobních údajů 
Účastí v sales promo (tedy přihlášením se prostřednictvím uvedeného telefonního čísla provozovatele) souhlasí účastník programu se 
zařazením všech svých poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti KNAUF Praha, spol. s r. o. jakožto správce 
(dále jen správce“), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace sales promo a předání odměny a dále pro 
marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, 
jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou. 
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas 
může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, 
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností správcem se na něho může 
obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. 

8. Všeobecná ustanovení 
Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této sales promo. Provozovatel je 
zároveň oprávněn sales promo akci kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a odměn v sales promo soudní cestou je 
vyloučeno. Při nesplnění podmínek sales promo ztrácí účastník nárok na odměnu. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na 
provozovateli.  
 
Ze sales promo jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele a všech spolupracujících osob, a také osoby jim blízké dle ustanovení § 
22 občanského zákoníku. V případě, že se obdarovaným stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či 
spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, odměna se nepředá. Stejně tak se odměna nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo 
bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 
dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. 

  
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla sales promo. Provozovatel bude při těchto změnách 
zohledňovat zájem účastníků akce v maximální možné míře. 
Realizace sales promo podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli 
prezentace a vyhlášení sales promo je oprávněn poskytovat pouze provozovatel akce. 
 
Tyto pravidla vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci sales promo „AKCE TMEL NA PODLAHY ZDARMA“ výlučně v CR. 
 
Úplná pravidla sales promo jsou k dispozici po dobu konání akce na www.knauf.cz/akcepodlahy a na pobočkách stavebnin, ve kterých je 
umístěn akční leták. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni a účastí v sales promo se je zavazují dodržovat. Ostatní vztahy 
výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právem České republiky. 
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