Podrobná pravidla promo akce Oslavte s námi 30 let!
Tento dokument upravuje pravidla promo akce „Oslavte s námi 30 let!“. Tento dokument je jediným
dokumentem, který závazně a úplně upravuje pravidla uvedené promo akce.

1. Pořadatel a organizátor
Pořadatelem a organizátorem marketingové promo akce je společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem
Brno, Kšírova 701/255, PSČ 619 00, IČ: 26279690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3718 (dále jen „Pořadatel“).

2. Název
Název promo akce je „Oslavte s námi 30 let!“.

3. Doba trvání
Soutěž probíhá od 8. 6. 2022 do vyčerpání dárků, nejpozději však do 12. 8. 2022.

4. Místo konání
Místem konání promo akce je území celé České republiky.

5. Účastníci
Účastníkem promo akce se může stát každý zákazník (OSVČ nebo firma) pořadatele, starší 18 let, s
trvalým pobytem na území České republiky, který splní podmínky účasti v promo akci (dále jen
„Zákazník“).

6. Pravidla
Zákazníci, kteří v době trvání promo akce uskuteční osobní nákup zboží partnerů akce v prodejnách
Pořadatele v minimální jednorázové hodnotě od 5 000 Kč bez DPH do 9 999 bez DPH, se mohou
zapojit do promo akce, získají triko nebo čepici nebo láhev prosecco (dále jen „Dárek“).
Zákazníci, kteří v době trvání promo akce uskuteční osobní nákup zboží partnerů akce v prodejnách
Pořadatele v minimální jednorázové hodnotě nad 10 000 Kč bez DPH, mohou získat mikinu nebo
bundu a to za podmínky zakoupení mikiny nebo bundy za 1 Kč s DPH.
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V Soutěži budou uděleny tyto Dárky:
• triko (výběr ze 6 druhů),
• čepice (výběr ze 2 druhů),
• prosecco Bepin De Eto (výběr ze 3 druhů),
• mikina (výběr ze 4 druhů) – možno zakoupit při splnění podmínek soutěže za 1 Kč s DPH,
• bunda (výběr ze 3 druhů) – možno zakoupit při splnění podmínek soutěže za 1 Kč s DPH.

Zákazník se může promo akce účastnit opakovaně, ale může získat maximálně 10 dárků po dobu
trvání promo akce. Podmínkou pro účast v promo akci je, že Zákazník nemá vůči Pořadateli žádné
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.
Zákazník se muže zapojit do slosování o hodnotné ceny vyplněním Soutěžní karty, kterou obdrží
společně k získanému triku, čepici, k láhvi prosecco, nebo zakoupené mikině nebo bundě.
Podrobná pravidla soutěže jsou na stránkách Pořadatele a to na adrese www.elkov.cz/30-let.

7. Soutěž o hodnotné ceny
Zákazníci se mohou zapojit do Soutěže o hodnotné ceny (dále jen „Hodnotná cena“ nebo „Výhra“),
pokud splní následující podmínky:
• Zákazníci musí na Soutěžní kartu čitelně vyplnit hůlkovým písmem všechny předepsané osobní
údaje (jméno, příjmení, firma, telefon, e-mail),
• Zákazníci musí na Soutěžní kartě správně zodpovědět kvízovou otázku, která zní:
„Jaké výročí letos slaví ELKOV elektro?“. Možné odpovědi jsou: a) 10 let, b) 20 let, c) 30 let.
Zvolená odpověď musí být zakroužkovaná.
• Zákazníci předají řádně vyplněnou Soutěžní kartu obsluze Pořadatele, která ji vhodí do označeného
boxu, k tomu určenému, umístěného ve všech Soutěžních místech Pořadatele.
Soutěžní karta neplatí, byla-li jakkoliv znehodnocena (popsána, natržena, popálena apod.) nebo bylali získána podvodným způsobem, v rozporu s Podmínky této Soutěže.
Vyplněním Soutěžní karty zákazník souhlasí s pravidly soutěže a se zpracování a uchování svých
osobních údajů Pořadatele ELKOV elektro a.s.
S každou odevzdanou Soutěžní kartou Zákazník přispěje Pořadatel částkou 10 Kč do Nadačního fondu
Kapka naděje na pomoc nemocným dětem.
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Hodnotné ceny:
Pořadí
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Název
Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB, Silver
Apple iPhone 13 128 GB, Midnight
Apple iPhone 13 128 GB, Blue
4K televize Samsung QE43Q60A 108 cm (43")
4K televize Samsung QE43Q60A 108 cm (43")
4K televize Samsung QE43Q60A 108 cm (43")
Aku vrtačka M12 FPD-202BH Milwaukee s vybavením
Aku vrtačka M12 FPD-202BH Milwaukee s vybavením
Aku vrtačka M12 FPD-202BH Milwaukee s vybavením
Notebook Lenovo V15-IIL 15,6"
Notebook Lenovo V15-IIL 15,6"
Notebook Lenovo V15-IIL 15,6"
Kufr s nářadím Wiha 44505 - 34 dílů
Kufr s nářadím Wiha 44505 - 34 dílů
Kufr s nářadím Wiha 44505 - 34 dílů
Aku vrtačka DeWALT DCD796D2, XR, bezuhlíková, příklepová, 18 V, AKU LI-ION 2,0 Ah, 70 NM
Aku vrtačka DeWALT DCD796D2, XR, bezuhlíková, příklepová, 18 V, AKU LI-ION 2,0 Ah, 70 NM
Aku vrtačka DeWALT DCD796D2, XR, bezuhlíková, příklepová, 18 V, AKU LI-ION 2,0 Ah, 70 NM
Vrtací kladivo DeWALT D25133K, SDS-PLUS 800W, 2,6 J 2,9 kg
Vrtací kladivo DeWALT D25133K, SDS-PLUS 800W, 2,6 J 2,9 kg
Vrtací kladivo DeWALT D25133K, SDS-PLUS 800W, 2,6 J 2,9 kg
142dílná sada nástrojů DeWALT s ráčnou 1/4 a 3/8 DWMT73802-1
142dílná sada nástrojů DeWALT s ráčnou 1/4 a 3/8 DWMT73802-1
142dílná sada nástrojů DeWALT s ráčnou 1/4 a 3/8 DWMT73802-1
Brašna na nářadí Milwaukee 40 cm
Brašna na nářadí Milwaukee 40 cm
Brašna na nářadí Milwaukee 40 cm
POUKÁZKA ELKOV á 2 000 Kč s DPH
POUKÁZKA ELKOV á 2 000 Kč s DPH
POUKÁZKA ELKOV á 2 000 Kč s DPH

Losování o hodnotné ceny proběhne do 14 dnů po skončení promo akce.
Výherci výše uvedených Hodnotných cen budou určení losováním, a to ze všech Zákazníků, kteří se
zapojili řádně do Soutěže. Losování Výherců se zástupcem Pořadatele Soutěže v jeho sídle, za
přítomnosti dalších minimálně dvou zaměstnanců Pořadatele. Losovány budou Výhry v pořadí od
nejhodnotnějších.

Výherci budou o své Výhře informováni telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.
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8. Daňové povinnosti související s marketingovou soutěží, v souvislosti se
zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDP“)

Osvobození od daně na straně výherce podnikající i nepodnikající fyzické osoby u Výher s hodnotou
do 10 000 Kč: Od daně z příjmů jsou osvobozeny, dle § 4 odst. 1) písm. f) bod. 3 ZDP, ceny z veřejné
soutěže, z marketingové soutěže nebo z marketingového slosování, ceny ze sportovní soutěže,
s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnosti podnikáním, a to
v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč (bez DPH či včetně DPH dle toho, zda je výhercem plátce DPH či
nikoliv).
Zdanění Výhry s hodnotou nad 10 000 Kč u podnikající fyzické osoby: Podnikající fyzická osoba je
povinna zdanit Výhru v rámci svého daňového přiznání v části týkající se příjmů ze samostatné
výdělečné činnosti (dílčí základ daně dle § 7 ZDP).
Zdanění Výhry s hodnotou převyšující 10 000 Kč (včetně DPH) u nepodnikající fyzické osoby: Daň je
povinen odvést Pořadatel Soutěže, dle § 38d ZDP, a to formou srážkové daně ve výši 15% dle § 36
odst. 2) písm. i) ZDP.
Zdanění u právnické osoby: Jedná se vždy o zdanitelný výnos – součást základu daně z příjmů na
straně příjemce.
Pořadatel nenese žádné povinnosti týkající se daňových povinností, které ze zákona vznikají
výhercům.

9. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
Účastí v promo akci projevuje každý Zákazník souhlas s pravidly promo akce a zavazuje se je plně
dodržovat. Zákazníci zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v
platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých pořadateli promo akce,
k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto
souhlasu.
Zákazníci dále potvrzují, že byl Pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech
právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj.
zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o
dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Zákazníci berou na vědomí, že tento souhlas může
kdykoliv odvolat.
Účastí v promo akci zákazníci rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi
elektronickými prostředky. Zákazníci jsou si vědomi toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních
sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné
informace na adrese Pořadatele.
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Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla promo akce či promo akci
zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové
rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.elkov.cz.
V Brně, dne 13. června 2022
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