Pravidla a podmínky v plném znění
Tyto pravidla a podmínky se týkají vás a společnosti Energizer Trading Limited se sídlem v Sword
House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG Anglie (dále jen „pořadatel“) a budou
považovány za rozhodující v případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu s jinými sděleními, jako jsou
reklamní nebo propagační materiály. Společnost Plej se sídlem na Sp. z oo ul. Sielecka 35 00-738
Warszawa (dále jen „správce“) bude tuto propagační akci spravovat jménem pořadatele. Pokyny k
účasti / k uplatnění nároku jsou součástí těchto pravidel a podmínek a účast na této propagační akci
se považuje za vyjádření souhlasu s těmito pravidly a podmínkami a přijetí závazku k jejich
respektování. Schovejte si, prosím, jejich znění pro vaši informaci.
Způsobilost
Propagační akce společnosti Energizer® se mohou zúčastnit všichni obyvatelé České republiky starší
18 let, kromě zaměstnanců pořadatele a správce akce a jejich poboček a zástupců, blízkých
rodinných příslušníků těchto zaměstnanců a kohokoliv, kdo je s touto propagační akcí spojen.
Společnost Energizer nenese zodpovědnost za nezletilé účastníky.
1. Účast je podmíněna provedením nákupu a je nutné mít přístup k internetu. Je možné, že se
od účastníků bude požadovat, aby nahráli svoji účtenku nebo ji na požádání poskytli
pořadateli, aby tak prokázali nákup.
2. Trvání propagační akce: Propagační akce je otevřena od 00.01 SELČ 1. října 2021 a končí v
23.59 SEČ 31. ledna 2022.
3. Pokyny k přihlášení: Tato propagační akce je exkluzivní pro zákazníky, kteří:
•
•

•
•

Zakoupí v průběhu trvání propagační akce jakékoli baterie, nabíječky baterií nebo svítilny
Energizer®.
Navštíví www.energizerpromo.com/sing2 („promoční webstránka společnosti
Energizer“) a zadají své celé jméno, e-mailovou adresu, čárový kód výrobku, a pokud o to
budou požádáni, obrázek své účtenky jasně zobrazující nákup výrobku, na nějž se
vztahuje tato propagační akce.
Zákazníci obdrží e-mail na poskytnutou adresu, ve kterém budou požádáni o verifikaci
kliknutím na odkaz.
Po ověření obdrží zákazníci e-mail s potvrzením, že dostanou svou plyšovou hračku Sing
2 do 90 dnů.

4. Příjemci musí na doručení svého dárku na uvedenou adresu počkat až 90 dní, i když se
pořadatel bude snažit zaslat dárky do 28 dnů od platného uplatnění nároku. V
nepravděpodobném případě, že dárek nedorazí do 90 dnů od platného uplatnění nároku,
budou mít příjemci dalších 28 dní na to, aby informovali pořadatele e-mailem na adresu
support@energizerpromo.com. Pokud příjemce neinformuje pořadatele v tomto časovém
rámci, vyhrazuje si pořadatel právo nevydat znovu dárek.
5. Pokud má zákazník jakékoliv problémy s používáním promoční webstránky společnosti
Energizer, může se obrátit na support@energizerpromo.com.
6. Zakoupení licencovaných produktů Energizer® neopravňuje k účasti. Sem patří autobaterie /
lodní baterie, USB nabíječky a powerbanky.

7. Veškeré přihlášky do propagační akce obdržené po datu uzávěrky budou automaticky
neplatné.
8. Dárek: Prvních 600 zákazníků, kteří správně dodrží pokyny k přihlášení, obdrží jednu ze 4
postaviček malých plyšových hraček Sing 2 s oficiální licencí („hračka“ nebo „dárek“). Výběr
hračky dodané každému způsobilému zákazníkovi je na uvážení pořadatele, zákazníci
nebudou mít na výběr, kterou hračku dostanou.
9. Max. 3 nároky / dárky na domácnost.
10. Pořadatel je správcem údajů a správce je zpracovatelem údajů. Správce použije vaše osobní
údaje ke spuštění propagační akce. Vstupem do propagační akce souhlasíte s přijímáním emailů od správce na potvrzení vašeho vstupu, o propagační akci a o přijetí vašeho dárku.
Správce odstraní vaše osobní údaje krátce po skončení propagační akce a dodání dárků.
Zásady ochrany osobních údajů pořadatele, dostupné prostřednictvím
https://www.energizergrouplegal.com, vysvětlují, jak pořadatel chrání vaše osobní údaje,
vaše práva na kontrolu vašich osobních údajů a jak kontaktovat pořadatele, aby uplatnil vaše
práva.
Obecně
11. Je podmínkou této propagační akce, že účastník souhlasí s tím, že tato pravidla jsou pro něj
závazná, a zejména s tím, že rozhodnutí učiněná pořadatelem v jakýchkoliv záležitostech
vzniklých na základě této propagační akce nebo s ní spojených jsou konečná.
Dárky jsou nepřenosné. Nabízený dárek nelze nahradit jinou alternativou. V případě
nepředvídaných okolností si pořadatel soutěže vyhrazuje právo nahradit dárek alternativou
stejné nebo vyšší hodnoty.
12. Přihlášky podané prostřednictvím zástupců či třetích stran, počítačově vygenerované
přihlášky či přihlášky, které jsou nečitelné nebo neúplné, nebudou akceptovány.
13. Pořadatel akce udělá vše, co je přiměřeným způsobem možné, k zajištění správného
fungování promoční webstránky společnosti Energizer v průběhu trvání propagační akce.
Pořadatel akce nicméně nenese zodpovědnost za přihlášky ztracené nebo opožděné v
tranzitu bez ohledu na příčinu, včetně například jakéhokoliv případu selhání zařízení,
technické poruchy, závady na systému, síti, serveru, počítačovém hardware či software, ať
už jakéhokoliv druhu.
14. Účastí na propagační akci účastník stvrzuje, že je k tomu způsobilý a že je způsobilý k
uplatnění nároku na dárek. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost účastníků, mimo
jiné včetně požadavku na prokázání totožnosti účastníka, věku, místa bydliště a / nebo toho,
že nejsou zaměstnáni pořadatelem nebo jeho zástupcem (který musí být poskytnut do 14
dnů). Pořadatel si vyhrazuje právo na základě svého výhradního uvážení odmítnout udělení
dárku, odebrat oprávnění k dárku a / nebo odmítnout další účast v propagační akci a
diskvalifikovat jakoukoli osobu, o níž má pořadatel důvod se domnívat, že porušila kterékoli z
těchto pravidel a podmínek nebo jakékoli pokyny, které jsou součástí vstupních požadavků

této propagační akce, poškodila nebo ovlivnila správu, bezpečnost nebo integritu propagační
akce, narušila proces vstupu, zapojila se do jakéhokoli protiprávního nebo jiného
nevhodného chování se záměrem ohrozit poctivé a řádné provedení této propagační akce
nebo jinak získala nespravedlivou výhodu v účasti na této propagační akci či vyhrála
podvodným způsobem. Pořadatel může požadovat informace, které pro tento účel považuje
za přiměřeně nutné, a cena může být zadržena, pokud a dokud nebude pořadatel spokojen s
verifikací. Rozhodnutí pořadatele akce jsou konečná a závazná.
15. Tato propagační akce a tyto pravidla a podmínky se řídí právními předpisy České republiky a
jejich interpretace a aplikace budou podléhat výlučné jurisdikci soudů České republiky.
16. Pokud to zákon povoluje, pořadatel, jeho zástupci, distributoři nebo společnost Universal
Studios Licensing LLC a její mateřské společnosti, dceřiné společnosti a přidružené
společnosti a každý z jejich příslušných úředníků, ředitelů, akcionářů, zaměstnanců,
zástupců, reprezentantů, přidělených zástupců a zájmových nástupců nebude za žádných
okolností odpovědný za odškodnění účastníků ani nepřijme žádnou odpovědnost za
jakoukoli ztrátu (včetně bez omezení nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty nebo ztráty
zisku), výdajů nebo škod, které utrpí (ať už vyplývající z nedbalosti jakékoli osoby, nebo
nikoli), zranění nebo úmrtí v důsledku převzetí dárku, kromě případů, kdy je to způsobeno
nedbalostí pořadatele, jeho zástupců nebo distributorů nebo jejich zaměstnanců. Vaše práva
tímto nejsou dotčena.
Dojde-li k okolnostem, jež pořadatel nemůže rozumným způsobem ovlivnit, nebo tam, kde
podvod, zneužití a/nebo chyba (počítačová či lidského faktoru) naruší nebo by mohly narušit
řádný průběh této propagační akce nebo přidělení dárku, a pouze tam, kde je to vzhledem k
okolnostem nevyhnutelné, vyhrazuje si pořadatel akce právo na zrušení či úpravu
propagační akce nebo těchto pravidel a podmínek v kterékoliv fázi, přičemž vždy bude
usilovat o minimalizaci dopadu na účastníky, aby nedošlo k zbytečnému zklamání.
17. Pořadatel nebo společnost Universal Studios Licensing LLC a její mateřské společnosti,
dceřiné společnosti a přidružené společnosti a každý z jejich příslušných úředníků, ředitelů,
akcionářů, zaměstnanců, zástupců, reprezentantů, přidělených zástupců a zájmových
nástupců nenese odpovědnost za jakékoli nedodržení své povinnosti nebo jakékoli zpoždění
při plnění svých povinností v rámci těchto pravidel a podmínek, dojde-li k jednání,
opomenutí, události nebo okolnosti způsobené (mimo jiné) globálními nebo regionálními
zdravotními krizemi, povětrnostními podmínkami, požáry, povodněmi, stávkami, hurikány,
průmyslovými spory, válkou, teroristickým činem, nepřátelstvím, politickými nepokoji,
výtržnostmi, občanskými nepokoji, epidemií, pandemií, hladomorem, nákazou nebo jinou
přírodní pohromou a vyšší mocí nebo jakýmikoli jinými okolnostmi mimo rozumnou kontrolu
pořadatele.
18. Reklamace musí být podána přímo osobou účastnící se propagační akce. Hromadné
reklamace od obchodních, spotřebitelských skupin nebo třetích stran nebudou přijaty.
Neúplné nebo nečitelné nároky a nároky podané makry nebo jinými automatizovanými
prostředky spolu s nároky, které plně nesplňují požadavky těchto pravidel a podmínek,
budou diskvalifikovány a nebudou započítány. Pokud se ukáže, že účastník používá počítače
k obcházení této podmínky, například použitím „skriptu“, „hrubou silou“, maskováním své
identity manipulací s IP adresami, použitím jiných než svých vlastních nebo jiných
automatizovaných identit znamená, že za účelem zvýšení nároků účastníka způsobem, který
není v souladu s pravidly akce, budou příspěvky účastníka diskvalifikovány a jakýkoli udělený

dárek bude neplatný. Účastníkům není povolen vstup pomocí anonymních e-mailových
služeb, jako jsou například GuerillaMail, Dispostable nebo Mailinator.
19. Bude-li shledáno, že některá z těchto ustanovení jsou protiprávní, neplatná či jiným
způsobem nevymahatelná, pozbudou taková ustanovení platnosti a budou vypuštěna z
těchto pravidel a podmínek. Zbývající ustanovení budou ponechána a jejich platnost a
účinnost potrvá i nadále.
20. Tato pravidla a podmínky jsou rozhodující v případě jakéhokoliv rozporu nebo nesrovnalosti
mezi nimi a ostatními způsoby komunikace, včetně reklamních nebo propagační materiálů.
21. ©2021 Energizer. Energizer a design Energizer Character a některé grafické návrhy jsou
ochranné známky společnosti Energizer Brands, LLC a souvisejících dceřiných společností.

