KUPTE SI TELEVIZOR PANASONIC A ZÍSKEJTE
PŘEDPLATNÉ NA SLUŽBY SKYLINK LIVE TV ZDARMA
PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE
Nákupní období: 16.11. 2020 – 31.12. 2020
Registrace v období: 27.11. 2020 - 24.1. 2021, avšak nejpozději do 30 dnů od nákupu výrobku
Aktivace služby Skylink Live TV do 31.1.2021
1.

Propagační akce „Kupte si televizor Panasonic a získejte předplatné na služby
Skylink Live TV zdarma“ (dále jen „Propagační akce“) je organizována společností Panasonic
Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika
Německo, HRB13178, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8,
Karlín, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Organizátor“).

2.

Koordinátorem propagační akce se rozumí společnost They.pl Sp. z o.o., se sídlem
Konstruktorska 12, 02-673 Varšava, Polsko, KRS 0000495738 (dále jen „Koordinátor“).
Koordinátor Propagační akce je odpovědný za provádění některých činností podle požadavku
Organizátora, a to jménem Organizátora.

ZPŮSOBILOST
3.

Propagační akce se vztahuje na níže uvedené výrobky společnosti Panasonic zakoupené
v České republice nebo na Slovensku (dále jen „Území“) kdykoliv v období od 16.11.2020 do
23.12.2020 (dále jen „Nákupní období“) u autorizovaných prodejců, i prostřednictvím
internetových obchodů těchto prodejců.

4.

Propagační akce je určená všem konečným uživatelům, tedy osobám starším 18 let, které si
zakoupí výrobky jako spotřebitelé, jak jsou definováni příslušnými právními předpisy.

5.

Propagační akce spočívá ve zvýhodněném nákupu výrobků, kde odměnou je voucher na
3 měsíční předplatné služby Skylink Live TV („Odměna“). Odměna nenáleží za výrobky
zakoupené před nebo po Nákupním období.

6.

Propagační akce se vztahuje na níže uvedené televizory Panasonic:

TX-65HZ2000E
TX-55HZ2000E
TX-65HZ1500E
TX-55HZ1500E
TX-65HZ1000E
TX-55HZ1000E
TX-65HZ980E
TX-55HZ980E
TX-75HX940E
TX-65HX940E
TX-55HX940E
TX-49HX940E
TX-43HX940E

TX-65HX900E
TX-55HX900E
TX-49HX900E
TX-43HX900E
TX-65HX810E
TX-58HX810E
TX-50HX810E
TX-40HX810E
TX-65HX800E
TX-58HX800E
TX-50HX800E
TX-40HX800E
TX-65HX580E

TX-55HX580E
TX-50HX580E
TX-43HX580E
TX-65GZ2000E
TX-55GZ2000E
TX-65GZ1500E
TX-55GZ1500E
TX-65GZ1000E
TX-55GZ1000E
TX-65GZ950E
TX-55GZ950E
TX-75GX942E
TX-65GX820E

TX-58GX820E
TX-50GX820E
TX-40GX820E
TX-65GX810E
TX-58GX810E
TX-50GX810E
TX-40GX810E
TX-65GX800E
TX-58GX800E
TX-50GX800E
TX-40GX800E
TX-65GX700E
TX-58GX700E

TX-50GX700E
TX-40GX700E
TX-55GX600E
TX-49GX600E
TX-55GX550E
TX-50GX550E
TX-49GX550E
TX-43GX550E

(Dále jen „Výrobky“).
7.

Všechny Výrobky musí být nové a originální výrobky společnosti Panasonic zakoupené na Území
u autorizovaných prodejců. Seznam autorizovaných prodejců Výrobků a jejich autorizovaných
e-shopů je přílohou č. 1 Podmínek. Nákup Výrobků z druhé ruky, nákup renovovaných nebo
repasovaných Výrobků, nákup od fyzické osoby, případně výrobky, které nebyly uvedeny na trh
na Území nebo byly importovány ze zemí, které se nachází mimo Území (i prostřednictvím
nákupu přes internet), ani výrobky, které jsou padělky nebo porušují práva duševního vlastnictví
společností skupiny Panasonic, nebudou v žádném případě způsobilé pro nárokování Odměny.

PROCES UPLATNĚNÍ ODMĚNY Z TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE
8.

Pro uplatnění svého nároku na Odměnu z této Propagační akce vyplňte, prosím, on-line formulář
žádosti na internetových stránkách: tvpromo.panasonic.cz, a to v období od 27.11.2020 do
24.1.2021, avšak nejpozději do 30 dnů od data nákupu Výrobku uvedeného na dokladu o
koupi, a uveďte požadované informace: model Výrobku, datum nákupu, zemi a místo (prodejce)
nákupu, nahrajte kopii úplného dokladu o koupi (účtenky nebo faktury); dále uveďte, prosím, své
kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail.

9.

Nárok na Odměnu nevzniká, pokud účastník Výrobek vrátí prodejci a obdrží od něj plnou náhradu
kupní ceny. V takovém případě je Organizátor oprávněn nárokovat zpět poskytnutou Odměnu.

10.

Organizátor nenese odpovědnost, ani neručí za jakékoliv technické selhání hardwaru, softwaru,
serverů, webových stránek nebo jiná selhání či poškození jakéhokoli druhu v rozsahu, který brání
účastníkovi, nebo mu jinak znemožní, účastnit se Propagační akce. Nároky uplatněné faxem,
telefonicky nebo e-mailem nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné, nebo pozměněné formuláře
žádosti budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nejsou vyplněny v souladu
s těmito podmínkami.

11.

Účastníkům bude zaslán automatický e-mail - potvrzení přijetí jejich on-line žádosti o Odměnu a
popis dalších kroků v procesu uplatnění Odměny.

12.

Koordinátor následně prověří informace uvedené v on-line žádosti a pokud jsou v souladu
s těmito podmínkami, zašle účastníkovi e-mailem voucher (unikátní aktivační kód) na 3 měsíční
předplatné služby Skylink Live TV.

13.

Odměna bude účastníkovi zaslána nejpozději do 30 dnů od dne podání on-line žádosti včetně
všech dokladů. Pokud jste neobdrželi Odměnu v rámci této doby, kontaktujte bezodkladně
Koordinátora prostřednictvím e-mailové adresy Koordinátora uvedené v Podmínkách, avšak
nejpozději do 27.1.2021.

14.

Odměnu je nutné uplatnit a službu Skylink Live TV aktivovat do 31.1.2021 u poskytovatele
služby, který je samostatným subjektem odlišným od Organizátora, postupem uvedeným v čl. 14.
Podrobný popis služby Skylink Live TV a obchodní podmínky jsou dostupné na webu
poskytovatele služby v dokumentech ke stažení zde1.

15.

Pro vlastní aktivaci služby Skylink Live TV si účastník samostatně vytvoří svůj účet na webu
https://zona.skylink.cz/web/livetv resp. https://zona.skylink.sk/web/livetv pro Slovensko.
V hlavním přehledu, v zákaznické zóně Skylink klikne na dlaždici „Aktivace služby pomocí
poukazu“ a zde zadá unikátní aktivační kód, který obdržel účastník jako Odměnu. Podporu služby
Skylink Live TV, včetně její aktivace, poskytuje přímo poskytovatel služby.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
16.
1

Veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, informace o nákupu Výrobku),

https://www.skylink.cz/ke-stazeni?_ga=2.76833557.1286103414.1605101480-2045772220.1605101479

které poskytnete, budou použity Organizátorem a jeho smluvními partnery výhradně pro účely
zajištění této Propagační akce, zejména pro potřeby posouzení žádostí účastníků, komunikace
s účastníky, zaslání Odměny oprávněným účastníkům. V případě, že účastník poskytne
dodatečný (volitelný) souhlas, budou údaje zpracovávány pro jiné marketingové účely
Organizátora, včetně zasílání novinek a obchodních sdělení společností Panasonic. Další
informace o způsobu zpracování osobních údajů účastníků Propagační akce naleznete
v Oznámení
společnosti
Panasonic
o
ochraně
osobních
údajů
https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html .
17.

Osobní údaje účastníků Propagační akce budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR)
a se zákonem České republiky č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Správcem osobních údajů je Organizátor. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu. Účastníci Propagační akce mají
právo nahlížet do svých údajů a požadovat jejich opravu. Poskytnutí údajů je dobrovolné.
Propagátor může pověřit zpracováním osobních údajů prostřednictvím písemné smlouvy jiný
subjekt, zejména Koordinátora, a to na základě pravidel stanovených v § 34 zákona o zpracování
osobních údajů pro účely a v rozsahu, jaký je uveden výše.

18.

Pokud uplatníte svou Odměnu, vezměte prosím na vědomí, že poskytovatel služby Skylink
Live TV je samostatným správcem osobních údajů. Organizátor neodpovídá za jím prováděné
zpracování osobních údajů účastníka. Oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatele služby
Skylink Live TV jsou k dispozici na jím provozovaných internetových stránkách zde2.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
19.

Organizátor si vyhrazuje právo ověřit způsobilost všech nároků na Odměnu, aby se uchránil před
podvodnými, neplatnými nebo opakovanými nároky, včetně, nikoliv však výlučně, požadavku, aby
účastník prokázal, že nevrátil Výrobek prodejci v zákonné lhůtě. Nároky ohledně vrácených
produktů, falešné informace, nesprávné informace poskytnuté ve zlé víře nebo nároky, které jinak
nesplňují tyto podmínky, jsou neplatné a Odměna účastníkovi nenáleží.

20.

V rozsahu povoleném zákonem nenese Organizátor odpovědnost za to, že neoslovil účastníka
Propagační akce z důvodů, které nelze připsat Organizátorovi, zejména v důsledku toho, že
Účastník nadále nepoužívá emailovou adresu poskytnutou v rámci on-line žádosti nebo z důvodů,
které leží na straně poskytovatele internetových služeb.

21.

V rozsahu povoleném zákonem nenese Organizátor ani Koordinátor odpovědnost za žádné
porušení zákonných ustanovení nebo práv třetích osob (včetně příjemců zpráv), pokud bude
takové porušení způsobeno tím, že Organizátor nebo Koordinátor zašle zprávu na emailovou
adresu uvedenou Účastníkem.

22.

V případě, že Odměna představuje zdanitelné plnění, spočívá daňová povinnost na účastníkovi.

23.

Odměna, která je nabízena v rámci této Propagační akce, není zaměnitelná, přenosná a
neexistuje k ní žádná úvěrová nebo produktová alternativa, ani nemůže být vyplacena
v penězích.

24.

Na jeden zakoupený Výrobek je možné vznést pouze jeden nárok.

25.

Tuto Propagační akci nelze slučovat s jinou nabídkou nebo propagační akcí.

26.

Uplatněním on-line žádosti na Odměnu se má za to, že si účastníci přečetli tyto podmínky a
souhlasí s nimi.
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https://www.skylink.cz/osobni-udaje?_ga=2.106721155.1286103414.1605101480-2045772220.1605101479

27.

Podmínky Propagační akce jsou uvedeny v tomto dokumentu. Veškeré informace o Propagační
akci, které jsou uvedeny v propagačních materiálech a letácích, mají pouze informativní
charakter. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že v případě rozporu mezi ustanoveními
těchto Podmínek a reklamních materiálů nebo letáků se přednostně použijí ustanovení těchto
Podmínek.

28.

Tyto podmínky jsou k dispozici v sídle Koordinátora: They.pl Sp. z o.o. (02-673 Varšava,
Konstruktorska 12, Polsko), na webových stránkách Propagační akce a v sídle společnosti
Organizátora - Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika,
Křižíkova 34, 186 00 Praha 8, Karlín. Kontaktní informace v případě jakýchkoliv dotazů ve vztahu
k podmínkám Propagační akce: cashback.panasonic@they.pl .

29.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, včetně zkrácení nebo prodloužení doby
trvání Propagační akce, a to v tom rozsahu, jak to umožňuje zákon, a s vhodným oznámením
účastníkům Propagační akce, které bude zveřejněno na webových stránkách Propagační akce.
Organizátor si vyhrazuje právo Propagační akci zrušit.

30.

Tyto podmínky se řídí českým právním řádem.

Praha, 13.11. 2020
Organizátor: Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
Číslo linky „Helpline“: +420 236 032 911 Email: panasonic.praha@eu.panasonic.com

Příloha 1
Seznam partnerů:

Alza.cz a.s.
ANDREA SHOP, s.r.o.
Art Audio, s.r.o.
BSS Praha s.r.o.
Cinema Shop spol.s.r.o.
CZC.cz s.r.o.
HP tronic s.r.o.
David Toman, elektro TODA
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
DOSPIVA ELEKTRO s.r.o.
DOSTÁL CZ s.r.o.
Electro World s.r.o.
Elektromax s.r.o.
ELEKTROSPED, a.s.
Euronics Prievidza, s.r.o.
ExaSoft Holding a.s.
FAST ČR, a.s.
FAST PLUS, spol. s r.o.

www.alza.cz
www.andreashop.sk
www.artaudio.sk
www.bsspraha.cz
www.panasonicstore.cz
www.czc.cz
www.datart.sk
www.panashop.cz
www.domoss.sk
www.dospiva.cz
www.panasonicmarket.cz
www.electroworld.cz

František Majtán - EURONICS TPD
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
Internet MALL, a.s.
Josef Kružliak - Ellex
Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO
NAY a.s.
OKAY s.r.o
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP
Robert Fiala (prodejny Global Elektro)
SWS a.s.
ŠINDLER - CZ s.r.o.
T.S.Bohemia a.s.
TELSAT Benešov s.r.o.
TIVIS s.r.o.
via distribution
Vladimír Boreš Viaco

www.tpd.sk
www.kasa.cz, www.datart.cz
www.mall.cz
www.ellex.cz
www.krajcikelektro.sk
www.nay.sk
www.okay.cz
www.okay.sk
www.sekoshop.sk
www.global-elektro.cz

www.hej.sk
www.euronics.sk/predajne
www.exasoft.cz
www.planeo.cz
www.planeoelektro.sk

www.panasonic-sindler.cz
www.tsbohemia.cz
www.telsat.cz
www.tivis.cz
www.e-viaco.cz

