
 

 

Podmínky účasti v  akci „18V akce jaro 2020“ společnosti Festool GmbH   CZ/cz 

Podmínky účasti v akci 
„18V akce jaro 2020“  

 
„18V akce 2020“ v době trvání od 1. 4. 2020 do vyčerpání zásob vám umožňuje za následujících podmínek obdržet 

prostřednictvím zúčastněného prodejce zdarma akumulátor 5,2 Ah Bluetooth® (číslo zboží 202479).  
 

1. Všeobecné podmínky účasti 

a) Zúčastnit se smí fyzické a právnické osoby, které mají trvalé bydliště, resp. sídlo podnikání v České republice 

a jsou starší 18 let.  

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. Podmínky účasti jsou považovány za 

potvrzené vyžádáním akumulátoru 5,2 Ah Bluetooth ® (číslo zboží 202479)  zdarma u zúčastněného prodejce 

Festool.  
 

2.  Zvláštní podmínky účasti 

a) Tato akce platí pouze v souvislosti se zakoupením varianty Basic/Compact/Plus/Plus-SCA-/Set nebo Set-SCA 

nového 18V akumulátorového nářadí Festool. Podrobný seznam najdete na: www.festool.cz/promotion („akční 

výrobek“). Výslovně vyloučené jsou následující skupiny výrobků Festool: ETSC, DTSC, RTSC, SysRock, SysRock 

DAB+, Syslite Uni a Syslite KAL II.  

b) Akce je možná pouze prostřednictvím zúčastněného prodejce, nevzniká dohoda mezi společností Festool 

a koncovým zákazníkem. 

c) Přehled zúčastněných prodejců najdete na www.festool.cz/promotion („Zúčastnění prodejci“).  

d) Akce začíná 1. 4. 2020 a končí vyčerpáním zásob.  
 

 

3. Obecné informace 

a) Pořadatelem akce je příslušný zúčastněný prodejce, u kterého si lze vyžádat zdarma akumulátor.  

b) Společnost Festool neodpovídá za nevydání akumulátoru prodejcem.  

c) Festool si vyhrazuje právo tuto akci kdykoli zrušit. 

d) Prodejce si vyhrazuje právo vyloučit 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.   

e) Pokud účastník výrobek v akci po zakoupení vrátí, nárok na akumulátor zdarma zaniká.  

f) Vymáhání právní cestou a zaplacení akumulátoru v hotovosti je vyloučeno.  

g) Značka Bluetooth® a loga jsou registrované značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci licence je používá 

společnost TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a tedy Festool. 

 
 

4. Ochrana údajů 

Vyžádáním akumulátoru zdarma účastník akceptuje podmínky účasti a prohlašuje, že souhlasí s ukládáním a zpracováním 

osobních údajů za účelem provedení akce prodejcem. Zpracování osobních údajů probíhá na základě článku 6 odst. 1 b) 

GDPR.  

Proti použití svých osobních údajů můžete vůči prodejci kdykoli vznést námitku. V tom případě má prodejce povinnost 

vaše údaje neprodleně smazat.   
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