Získej moderní skútr za nákup izolace ROCKWOOL®
Společnost ROCKWOOL, a.s. rozdává 6 skútrů PEUGEOT. Stačí nakoupit vybrané izolace
z kamenné vlny ROCKWOOL, zaregistrovat se, poslat doklad o zakoupení a přidat jednu
zajímavou fotografii. Každý měsíc vyhodnotíme nápad, ztvárnění, důvtip získaných fotografií a
vybereme jednoho nového majitele skútru.
Kompletní podmínky prodejní akce „Získej skútr“:
1. Pořadatel prodejní akce:
Pořadatelem soutěže je společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem v Bohumíně, Cihelní 769, 735 31
Bohumín 3, Česká republika. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 4256; IČ: 26165261, DIČ: CZ26165261 (dále jen „pořadatel“). Více
informací na webu www.rockwool.cz
2. Termín konání prodejní akce:
Celková doba prodejní akce probíhá v termínu od 0:00 hodin 1. května 2016 do 24:00 hodin 31. října
2016. V každém z šesti měsíců (květen, červen, červenec, srpen, září a říjen) je možné nakupovat
vybrané produkty ROCKWOOL, provádět řádnou registraci, zasílat kopie dokladů o koupi produktů
ROCKWOOL a zasílat níže specifikované fotografie (viz dále v těchto podmínkách).
3. Místo konání prodejní akce:
Prodejní akce probíhá pouze na území České republiky. Nákup vybraných produktů ROCKWOOL lze
provést v síti obchodních partnerů pořadatele (prodejny stavebnin, které nabízejí produkty značky
ROCKWOOL).
4. Zákazník prodejní akce:
Prodejní akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s výjimkou zaměstnanců pořadatele
a jejich osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku (dále „zákazník“).
5. Produkty zařazené do prodejní akce:
Pořadatel zařadil do prodejní akce produkty izolací ROCKWOOL s názvem: ROCKTON, ROCKMIN
PLUS, MEGAROCK PLUS, SUPERROCK, TOPROCK SUPER, UNIROCK, ROCKSONIC SUPER,
FRONTROCK MAX E, FASROCK a FASROCK LL.
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6. Odměna prodejní akce
Odměnou prodejní akce je skútr Peugeot Kisbee 100 4T (s objemem 100 ccm) v barvě šedé. Tato
odměna bude pořadatelem prodejní akce předána vybranému zákazníkovi zdarma. Odměna podléhá
zdanění v souladu s platnými právními předpisy ČR (zdanění hradí pořadatel soutěže). Celkově je
pořadatelem připraveno 6 kusů těchto skútrů jako odměna. Odměna bude předána vybranému
zákazníkovi pořadatelem prodejní akce, a to po vzájemné dohodě předávacích detailů (datum, hodina,
místo, předávací protokol).
7. Podmínky získání odměny v prodejní akci
a) Zákazník musí nakoupit vybrané produkty ROCKWOOL v minimální hodnotě 15.000 Kč
vč. DPH, a to pouze v období celkového trvání prodejní akce. V každém z 6 měsíců (květen,
červen, červenec, srpen, září a říjen) proběhne samostatné vyhodnocení prodejní akce.
b) Zákazník musí provést kompletní registraci na webu pořadatele, a to pouze v době trvání
soutěže. Registrací zákazník získává právo na zařazení do výběru o odměnu.
c) Zákazník musí doložit kopii daňového dokladu, potvrzující nákup vybraných produktů
ROCKWOOL, v minimální hodnotě nákupu 15.000 Kč vč. DPH.
d) Zákazník může zaslat pouze jednu fotografii nakoupených produktů s názvem fotografie
skládajícím se ze „jména_příjmení_telefonního čísla“ zákazníka.
e) Každý zákazník se může zaregistrovat pouze jednou ve vybraném měsíci prodejní akce.
V dalším měsíci prodejní akce se může zákazník opět nově zaregistrovat dalším nákupem
vybraných produktů a zasláním nové fotografie.
Získání odměny:
Odměnu získá ten vybraný zákazník, jehož fotografii vybere jako nejzajímavější odborná porota
ROCKWOOL. Porota bude hodnotit fotografie dle kritérií I. až V., a to přidělením bodů ve škále
od 0 do 10 (minimum je získání 0 bodů a nejvíce získání 50 bodů). Ta fotografie, která získá nejvíce
bodů, bude označena termínem „nejzajímavější“ a její majitel získá skútr jako odměnu.
Hodnotící kritéria fotografie:
I.

Správnost produktů, tj. zvolení vybraných produktů ROCKWOOL se zviditelněním obalu
produktu nebo loga (0-10 bodů).

II. Kreativní/vtipné propojení balíku/role izolace s přírodou (0-10 bodů).
III. Kreativní/vtipné vyjádření požárních vlastností izolace (0-10 bodů).
IV. Kreativní/vtipné vyjádření akustických vlastností izolace (0-10 bodů).
V. Kreativní/vtipné vyjádření vlastností izolace vedoucí k úsporám energií (0-10 bodů).
Pořadatel akce transparentně uveřejní všechny řádně zaregistrované fotografie, které splňují
podmínky prodejní akce. Fotografie budou zveřejněné na webové stránce pořadatele.
Hodnocení fotografií odbornou porotou bude probíhat vždy do 15. dne, následujícího měsíce, ve
kterém probíhala prodejní akce (v šesti měsíčních termínech konání prodejní akce, tj. první termín
od 1. 5. do 31. 5. 2016; druhý termín od 1. 6. do 30. 6. 2016; třetí termín od 1. 7. do 31. 7. 2016; čtvrtý
termín od 1. 8. do 31. 8. 2016; pátý termín od 1. 9. do 30. 9. 2016 a šestý termín od 1. 10. do 31. 10.
2016). Vyhodnocení posledního termínu prodejní akce proběhne do 15. 11. 2016.
8. Registrace do prodejní akce
Podmínkou pro vydání odměny (skútru) je řádná registrace do této prodejní akce u pořadatele akce.
Registrace se provádí elektronickou formou prostřednictvím registračního formuláře: Registrace
Pro úplnou registraci musí zákazník zaslat mailem (ze shodné mailové adresy, jako při registraci) na
mailovou adresu expert@rockwool.cz následující dokumenty:


čitelnou kopii daňového dokladu (faktury), potvrzující nákup vybraných produktů ROCKWOOL
v minimální hodnotě 15.000 Kč vč. DPH v daném měsíci prodejní akce,
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pouze jednu fotografii nakoupených produktů (ve formátu .jpeg nebo .png, s maximální
velikostí do 10 MB a s názvem fotografie skládajícím se ze „jména_příjmení_telefonního čísla“
registrovaného zákazníka) z daného měsíce prodejní akce.

Při splnění uvedených podmínek registrace bude zákazníkovi zaslán potvrzující e-mail pořadatelem,
a to do 5 pracovních dní.
Pokud se zákazník rozhodne nakoupit vybrané produkty ROCKWOOL v konkrétním měsíci (například
květen 2016), pak se musí registrovat a zaslat kopii dokladu spolu s fotografií na mailovou adresu
expert@rockwool.cz v tom samém konkrétním měsíci (tedy od 1. 5. do 31. 5. 2016).
V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím
e-mailu. Pořadatel prodejní akce neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace
doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost, včasnost a úplnost
registrovaných údajů.
9. Ostatní ustanovení vztahující se k výhře:
Vybranému zákazníkovi bude zaslána informace o výhře prostřednictvím e-mailu i telefonického
kontaktu, a to do deseti (10) pracovních dnů po vyhodnocení soutěže (tj. do 25. dne měsíce,
následujícím po měsíci konání prodejní akce). Vybraný zákazník akceptuje odměnu tím, že odpoví na
tento e-mail a písemně potvrdí svůj zájem o získání odměny.
V případě, že tak vybraný zákazník neučiní ve lhůtě do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání
informačního e-mailu pořadatelem o získání odměny, ztrácí na odměnu nárok.
Pořadatel je oprávněn ověřit totožnost vybraného zákazníka podle jména, příjmení z občanského
průkazu nebo cestovního pasu a dále podle zaregistrovaného telefonního čísla.
10. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Účastí v prodejní akci vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně
dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí zákazník se zařazením jím poskytnutých osobních údajů
v rámci této prodejní akce do databáze společnosti ROCKWOOL, a.s. a s jejich následným
zpracováním pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti,
dle Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu 3 let. Zákazník
bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může písemně a bezplatně kdykoliv na adrese
společnosti odvolat.
11. Závěrečná ustanovení
Pořadatel akce neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby
nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní
akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit zákazníka prodejní akce,
jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za
jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci.
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto
učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na webu www.rockwool.cz. Účinnost této změny
nastává okamžikem zveřejnění.
Odměny podléhají dani z příjmu podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce
či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát fotografií či jinak nesplňující
podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací.
Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál daňového dokladu o zaplacení produktů za
účelem ověření nákupu (po dobu nejméně jednoho roku od zakoupení produktů ROCKWOOL).
Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů). V případě jakýchkoli
dotazů nebo problémů kontaktujte pořadatele prostřednictvím e-mailu expert@rockwool.cz
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