Podmínky propagační akce „ CASHBACK - Fény a Holicí strojky 2021“
Nákupní období: 1.11. 2021 – 31.12. 2021
On - line žádost musí být vyplněna a nárok uplatněn nejpozději do 14 dnů od data nákupu
uvedeném na dokladu o koupi.
Číslo linky „Helpline“: +420 236 032 911 Email: panasonic.praha@eu.panasonic.com
1.

Propagační akce „CASHBACK – Fény a Holicí strojky 2021“ (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 (dále jen „Propagátor“).
2. Koordinátorem propagační akce se rozumí společnost Underline, a.s., se sídlem Štulcova 89/4,
128 00 Praha 2, IČ: 25294482 (dále jen „Koordinátor“). Koordinátor Propagační akce je odpovědný za
provádění některých činností podle požadavku Propagátora, a to jménem Propagátora.
ZPŮSOBILOST
3. Propagační akce se vztahuje na Kvalif ikované produkty zakoupené v České republice nebo na
Slovensku (dále jen „Území“).
4. Propagační akce probíhá na celém Území. Propagační akce spočívá ve zvýhodněném prodeji
produktů, kde výhodou je právo nárokovat zpětnou výplatu části ceny („CashBack“) v souladu s těmito
podmínkami. Propagační akce probíhá v období 1.11. 2021 – 31.12. 2021. Nároky ohledně produktů
zakoupených před nebo po tomto období budou považovány za neplatné.
5. Seznam produktů, které jsou předmětem Propagační akce (dále jen „Kvalifikované produkty“), a
výše příslušné zpětné výplaty části ceny za jeden Kvalif ikovaný produkt (dále jen „CashBack“) jsou
uvedeny níže:
Model

EH-NA98-K825
EH-NA63CN825
EH-NA65-K825
EH-NA65CN825
EH-NA65CN825-LE20
EH-NA67-K825
ES-LV6Q-S803
ES-LV9Q-S803
ES-LV67-A803
ES-LT67-A803

Česká republika

1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
700 Kč
700 Kč

Slovensko

40 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
60 €
60 €
30 €
30 €

6. Všechny Kvalif ikované produkty musí být nové a originální produkty společnosti Panasonic
zakoupené na Území u autorizovaných distributorů. Seznam autorizovaných distributorů
Kvalif ikovaných produktů a jejich autorizovaných e-shopů je přílohou č. 1 Pravidel. Nákup
Kvalif ikovaných produktů z druhé ruky, nákup renovovaných nebo repasovaných Kvalif ikovaných
produktů, nákup od f yzické osoby, případně produkty, které nebyly uvedeny na trh na Území nebo byly

importovány ze zemí, které se nachází mimo Území (i prostřednictvím nákupu přes internet), ani
produkty, které jsou padělky nebo porušují práva duševního vlastnictví společností skupiny Panasonic,
nebudou v žádném případě způsobilé pro nárokování CashBacku.
PROCES UPLATNĚNÍ NÁROKU Z TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE
7. Pro uplatnění nároku z této Propagační akce vyplňte, prosím, on-line f ormulář žádosti na
internetových stránkách: https://campaigns.panasonic.eu/cz-cashback a uveďte požadované
inf ormace: model produktu, který lze nalézt na balení produktu, datum nákupu, zemi a místo (prodejce)
nákupu, nahrajte kopii úplného dokladu o koupi / f aktury, číslo dokladu o koupi; dále uveďte, prosím,
své osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, e-mail, telef onní číslo a číslo účtu banky (včetně údajů
IBAN a SWIFT), a to nejpozději do 14 dnů od data nákupu uvedeném na dokladu o koupi.
8. Uplatněné nároky jsou neoprávněné, pokud jde o Kvalif ikované produkty, které účastník vrátí prodejci,
a obdrží od něj plnou náhradu kupní ceny. V takovém případě bude Propagátor oprávněn nárokovat
zpět veškerý zaplacený CashBack. Účastník může zároveň nárokovat CashBack na své jméno a
příslušné číslo účtu banky pouze jednou. Propagátor si vyhrazuje právo neuznat uplatněný nárok při
opakovaném využití výhod Cashbacku v podobě opakovaného vyplnění on-line f ormuláře žádosti na
stejné jméno a číslo účtu banky. V takovém případě bude Propagátor oprávněn nárokovat zpět veškerý
případně zaplacený CashBack.
9. Propagátor nenese odpovědnost, ani neručí za jakékoliv technické selhání hardwaru, sof twaru,
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 f axem, telef onicky
nebo e-mailem nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné, nebo pozměněné f ormuláře žádosti budou
považovány za neplatné, stejně jako f ormuláře, které nejsou vyplněny v souladu s těmito podmínkami.
Každý účastník zcela odpovídá za správné, pravdivé a úplné vyplnění on-line f ormuláře žádosti.
Propagátor ani Koordinátor se nebudou dodatečně zabývat ani prověřovat správnost údajů obsažených
ve f ormuláře žádosti.
10. Účastníkům bude zaslán automatický e-mail - potvrzení přijetí jejich žádosti o CashBack a popis
dalších kroků v procesu uplatnění nároku. Po podání Vaší on-line žádosti bude Váš nárok ověřen.
PROCES OBDRŽENÍ CASHBACK
11. Lhůta pro výplatu CashBacku činí 60 dnů od data, kdy obdržíme Váš požadavek a všechny
nezbytné podklady. Pokud jste neobdrželi CashBack v rámci odhadovaných 60 dní, kontaktujte nás
pomocí výše uvedených kontaktních údajů, a to nejpozději do 70 dnů po odeslání svého nároku.
Bohužel, reklamace uplatněné po této době, stejně jako nároky vznesené mimo termín pro uplatnění
nároku nebo opožděné podání on-line žádosti, nebudou akceptovány.
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12. Veškeré osobní údaje, které poskytnete, budou použity Propagátorem a jeho smluvními partnery
výhradně pro účely této Propagační akce a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
Další inf ormace o způsobu zpracování osobních údajů účastníků soutěže naleznete v Oznámení
společnosti Panasonic o ochraně osobních údajů https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnichudaju.html .
13. Osobní údaje účastníků Propagační akce budou zpracovány v souladu se zákonem České
republiky č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správcem
osobních údajů je Propagátor. Účelem zpracování údajů je zajištění propagační akce CASHBACK -

Fény a Holicí strojky 2021, zejména registrace účastníků, komunikace s účastníky a výplata CashBacku
oprávněným účastníkům, a v případě, že účastník poskytne dodatečný (volitelný) souhlas, budou údaje
zpracovávány pro jiné marketingové účely Propagátora. 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.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
14. Propagátor si vyhrazuje právo ověřit způsobilost všech nároků, aby se uchránil před podvodnými,
neplatnými nebo opakovanými nároky, včetně, nikoliv však výlučně, požadavku, aby účastník prokázal,
že nevrátil produkt v zákonné lhůtě ode dne doručení. Nároky na vrácené produkty, f alešné inf ormace,
nesprávné inf ormace poskytnuté ve zlé víře nebo nároky, které jinak nesplňují tyto podmínky, budou
neplatné.
15. V případě, že platba CashBack představuje zdanitelné plnění, spočívá daňová povinnost na
účastníkovi.
16. CashBack, který je nabízen v rámci této Propagační akce, není zaměnitelný, přenosný a neexistuje
k němu žádná úvěrová nebo produktová alternativa.
17. Je možné vznést pouze jeden nárok na jeden zakoupený Kvalif ikovaný produkt.
18. Tuto Propagační akci nelze slučovat s jinou nabídkou nebo propagační akcí.
19. Uplatněním tohoto nároku na vrácení peněz (CashBack) se má za to, že si žadatelé přečetli tyto
podmínky a souhlasí s nimi.
20. Podmínky Propagační akce jsou uvedeny v tomto dokumentu. Veškeré inf ormace o Propagační
akci, které jsou uvedeny v propagačních materiálech a letácích, mají pouze inf ormativní charakter.
21. Tyto podmínky jsou k dispozici v sídle Koordinátora: Underline, a.s., se sídlem Štulcova 89/4, 128
00 Praha 2, IČ: 25294482, na webových stránkách Propagační akce a v sídle společnosti Pořadatele Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, Křižíkova 34, 186 00 Praha 8,
Karlín. Kontaktní inf ormace v případě jakýchkoliv dotazů ve vztahu k pravidlům Propagační akce:
panasonic.praha@eu.panasonic.com .
22. Propagátor 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. Propagátor si
vyhrazuje Propagační akci zrušit.
23. Tyto podmínky se řídí českým právem.
Praha, 31.10.2021
Organizátor: Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika

Příloha 1
Seznam partnerů:

ALZA – www.alza.cz / www.alza.sk
DATART – www.datart.cz / www.datart.sk
EURONICS – www.euronics.cz
KASA.CZ – www.kasa.cz
Internet Mall – www.mall.cz / www.mall.sk
OKAY – www.okay.cz / www.okay.sk
NAY – www.nay.sk
Electro World – www.electroworld.cz
Hej.sk – www.hej.sk
Obchody24 - www.obchody24.cz
Planeo - www.planeo.cz / http://www.planeo.sk
Holime.cz – www.holime.cz
Panashop.cz - TODA David Toman - http://www.panashop.cz
Značkový eshop Panasonic – https://shop.panasonic.cz

