ABB s.r.o., Divize Elektrotechnické výrobky
Pravidla akce „Kup balení 10 ks jističů a získej poukázku na nákup
v hodnotě 100 Kč“
Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava podmínek marketingové akce „Kup balení 10 ks
jističů a získej poukázku na nákup v hodnotě 100 Kč“ (dále jen „Akce“).
Poukázku na nákup v hodnotě 100 Kč v prodejnách Albert (dále jen „Odměna“) mohou získat
nakupující, pokud splní podmínky stanovené v těchto pravidlech. Tato pravidla jsou jediným
dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“). Podmínky Akce mohou
být měněny tak, jak je dále uvedeno v těchto Pravidlech.
1. Pořadatel a organizátor
Pořadatelem a organizátorem Akce je ABB s.r.o. divize Elektrotechnické výrobky, se sídlem
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČO: 49682563, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79391 (dále jen „pořadatel“).
2. Doba trvání
Akce probíhá v období od 1. února do 30. dubna 2018 nebo do vydání zásob odměn.
3. Účastníci Akce
Do Akce se mohou zapojit velkoobchodní prodejci, smluvní partneři pořadatele, kteří využijí
akci pro podporu prodeje výrobků koncovým zákazníkům (elektromontérům) nakupujících
v jejich provozovně (prodejní síti) a kteří byli pořadatelem jmenovitě osloveni v rámci Akce
některým z komunikačních kanálů (dále jen „Smluvní velkoobchod“).
4. Odměny a podmínky pro jejich přiznání, vyhodnocení Akce a vydání Odměny
Odměnu obdrží nakupující zákazník přibalenou v balení 10 ks jističů SZ201-B16
(2CDS251025R1165).
5. Závěrečná ustanovení
Účastí na Akci vyjadřuje každý účastník souhlas s Pravidly.
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani
měnit za odměnu či bonusy z jiných akcí.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Smluvního partnera, které bude v rozporu
s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude
zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré

jméno pořadatele vyhrazuje si pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout
o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných Odměn.
Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu,
změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit.
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel.
Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci,
průběhu a vyhodnocení Akce podle podmínek Akce.
Zboží bude velkoobchodním prodejcům a smluvním partnerům Pořadatele poskytnuto na
začátku akce do komise. Nejdéle jeden kalendářní měsíc po ukončení akce jsou účastnící se
velkoobchodní prodejci a smluvní partneři Pořadatele povinni prokázat počet prodaných
balení jističů, které jim budou následovně vyfakturovány. Zbylé balení jističů jsou povinni
vrátit zpět pořadateli. V opačném případě bude fakturován celý počet balení dodaný
Pořadatelem na začátku soutěže.
Platnost Pravidel je časově omezena.
V Praze dne 30. 12. 2017
Josef Hradecký
Sales Manager
Divize Elektrotechnické výrobky

