Pravidla marketingové akce
„Black linie“
I.

Úvodní ustanovení

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Black linie“ (dále
jen „akce“). Organizátorem akce je společnost Jindřich Valenta – Concept, Vysokomýtská
1800, Choceň, PSČ 565 01, IČ: 13216660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 11786.
II.

Místo a termín akce

1. Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „místo konání akce“) v období od
1. dubna do 30. června 2022 (dále jen „termín konání akce“).
2. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s doručovací adresou na
území České republiky (dále jen účastník“). Na faktuře nesmí být uvedeno IČO.
III.

Podmínky akce

1. Zakoupení jednoho nebo více spotřebičů Concept (dále jen výrobek) z tabulky uvedené
v bodě 4. tohoto odstavce v termínu konání akce.
2. Akce se vztahuje výhradně na nové modely, nelze uplatnit na modely zánovní, používané
apod. Akce se nevztahuje na nákup akčních setů.
3. Do akce se může zapojit pouze ten účastník, který zakoupil výrobek prostřednictvím
regionálního elektroprodejce, značkové prodejny Concept nebo prostřednictvím eshopu my-concept.cz. Akce neplatí v truhlářství, truhlářských studií, v řetězcích
SCONTO, Möbelix, Hornbach, Asko, Alza.cz, Mall.cz, Okay, Onlineshop.cz, Datart, TSBohemia, Expert elektro, Oresi, Kili, Dřevotrust, Favia a Senesi.
4. Seznam výrobků, na které se akce vztahuje:
Model
ETV8560bc
ETV7460bc
ETV7060
MTV6925bc
MTV3125
IDV4560bf
IDV4460
IDV4260
IDV5260
IDV4430
IDV2260
SDV3360n
SDV2330
SDV3760
PDV7575bc
PDV7460bc
PDV7260bc
PDV7160
MNV4760
MNV4160
MNV4260
MNV4245

Název
Elektrická multifunkční trouba vestavná 60 cm
Elektrická multifunkční trouba vestavná 60 cm
Elektrická multifunkční trouba vestavná 60 cm
Mikrovlnná trouba vestavná 25 l
Mikrovlnná trouba vestavná 25 l
Indukční deska vestavná 60 cm
Indukční deska vestavná 60 cm
Indukční deska vestavná 60 cm
Indukční deska vestavná 60 cm se sliderem
Indukční deska vestavná 30 cm
Indukční deska vestavná 60 cm
Sklokeramická deska vestavná 60 cm
Sklokeramická deska vestavná 30 cm
Sklokeramická deska vestavná 60 cm
Plynová deska vestavná 75 cm
Plynová deska vestavná 60 cm
Plynová deska vestavná 75 cm
Plynová deska vestavná 60 cm
Myčka nádobí vestavná plně integrovaná 60 cm
Myčka nádobí vestavná plně integrovaná 60 cm
Myčka nádobí vestavná plně integrovaná 60 cm
Myčka nádobí vestavná plně integrovaná 45 cm

MNV6760
LKV5260
LKV4460
OPK5490bc
OPK5860bc
OPK5460ss
OPK5160bc
OPK5060bc
OPK4760bc
OPK3560bc
OPK4590bc
OPV3560bc
OPV3760bc
OPV3860bc
OPV3150bc
OPI4060bc
OPI5060bc
OPI3360bc
OPI3060bc
LK6460bc
MT4520bc
LA6983bc
LA8891bc
LA7691bc
LA8783bc
LA8383bc
LA7383bc
DG15L60bc
DG10L60bc
DG05L60bc
DG205C60bc
DG10C45bc
DG10N50bc
DG05C45bc
DG00C50bc
BDG5327bc
BDG4527bc
BDG4327bc
BDG3334bc

Myčka nádobí vestavná plně integrovaná 60 cm
Kombinovaná lednice vestavná
Kombinovaná lednice vestavná
Odsavač par komínový 90 cm
Odsavač par komínový 60 cm
Odsavač par komínový 60 cm
Odsavač par komínový 60 cm
Odsavač par komínový 60 cm
Odsavač par komínový 60 cm
Odsavač par komínový 60 cm
Odsavač par komínový 90 cm
Vestavný odsavač výsuvný 60 cm
Vestavný odsavač výsuvný 60 cm
Vestavný odsavač výsuvný 60 cm
Vestavný odsavač výsuvný 50 cm
Odsavač par integrovaný 60 cm
Odsavač par integrovaný 60 cm
Odsavač par integrovaný 60 cm
Odsavač par integrovaný 60 cm
Lednice kombinovaná
Mikrovlnná trouba volně stojící 20 l
Americká lednice
Americká lednice
Americká lednice
Americká lednice
Americká lednice
Americká lednice
Dřez granitový s odkapem Linea
Dřez granitový s odkapem Linea
Dřez granitový s odkapem Linea
Dřez granitový s vaničkou a odkapem Cubis
Dřez granitový s odkapem Cubis
Dřez granitový s odkapem Nobles
Dřez grantový s odkapem Cubis
Dřez grantový bez odkapu Cubis
Baterie dřezová granit
Baterie dřezová se sprchou granit
Baterie dřezová granit
Baterie dřezová granit

5. Minimální fakturační hodnota výrobků pro splnění podmínek akce je 15 000 Kč vč.
DPH. Výrobky zahrnuté do akce lze libovolně kombinovat.
6. Podmínkou akce je registrace zakoupeného výrobku nebo výrobků nejpozději do 14
dnů od nákupu na stránce www.my-concept.cz, kde účastník kompletně a řádně vyplní
všechny požadované údaje.
7. Součástí registrace jsou přiložené naskenované doklady o zaplacení výrobku (účtenky,
faktury) v požadovaném formátu.

8. Každý doklad o zaplacení výrobku lze v rámci akce uplatnit pouze jedenkrát. V případě
více registrací na jeden doklad bude uznána v pořadí první registrace, ostatní budou
považovány za neplatné.
9. Po úspěšné registraci obdrží účastník potvrzení o přijetí registrace a po kontrole splnění
podmínek akce mu bude následně vygenerována poukázka na nákup v e-shopu
Concept www.my-concept.cz.
10. Hodnota poukázky je stanovena podle celkové částky na faktuře, dle níže uvedené tabulky:
Celková částka na faktuře v Kč
(vč. DPH)
15 000 – 19 999
20 000 – 24 999
25 000 – 29 999
30 000 – 34 999
35 000 a více

Hodnota poukázky v Kč
1 500
2 000
2 500
3 000
5 000

11. V případě, že účastník odstoupí od kupní smlouvy o koupi výrobku, nárok na službu
v rámci této akce mu zaniká.
Uplatnění poukázky na nákup

IV.

1. Pro řádné uplatnění poukázky musí být hodnota objednávky minimálně o 1 Kč vyšší
než hodnota uplatňované poukázky (tzn. při uplatnění poukázky v hodnotě 1 500 Kč =
minimální hodnota objednávky 1 501 Kč; poukázka v hodnotě 2 000 Kč = minimální
hodnota objednávky 2 001 Kč …). Na objednávku v nižší hodnotě nebude poukázka
akceptována.
2. Rozdíl částky mezi objednávkou a poukázkou uhradí účastník na základě obdržené
faktury.
V.

Vyloučení z akce

1. Organizátor má právo vyloučit z akce osoby, které nebudou splňovat podmínky akce nebo
své účasti v akci dosáhli podvodným jednáním.
2. Akce se nevztahuje na zaměstnance společnosti Jindřich Valenta – Concept.
VI.

Ochrana osobních údajů

1. Registrací na webu vyjadřuje Účastník akce souhlas s pravidly akce a současně souhlasí,
aby Organizátor po dobu nezbytně nutnou zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno,
příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa popř. číslo bankovního účtu,
a to pro vyhodnocení akce a pro marketingové účely Organizátora v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
2. Účastník 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, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Udělení
souhlasu je dobrovolné a Účastník ho může kdykoli písemně odvolat na adrese sídla
Organizátora. Pokud tak učiní před ukončením akce, bude Účastník z akce vyřazen.
VII.

Závěrečná ustanovení

1. Organizátor si vyhrazuje právo akci přerušit, zkrátit nebo zrušit, popř. změnit její pravidla,
a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek bude Organizátor informovat
Účastníky akce oznámením na svých webových stránkách.
2. Tato akce nelze kombinovat s jinými marketingovými akcemi Organizátora.
3. Úplné znění pravidel akce je dostupné na webových stránkách Organizátora.

4. Úplná pravidla akce jsou účinná dnem: 1. dubna 2022.

