PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE
„Dopřejte si dárek!" „Kupte si produkty Trust v hodnotě 1000 CZK a získejte zdarma
powerbanku!
Obecná ustanovení
Tyto podmínky propagační akce se vztahují na „Jarní propagační akci – Dopřejte si
dárek! Kupte si produkty Trust v hodnotě 1000 CZK a získejte zdarma powerbanku!“ (dále
jen „propagační akce“), organizovanou společností Trust International na podporu
prodeje produktů Trust. Organizátorem akce je Trust International B.V. (dále jen
„organizátor“), společnost registrovaná v Nizozemsku pod číslem společnosti 23078603.
1. Propagační akce
• Akce slouží k propagaci produktů Trust (produkty).
• Propagační akce produktů bude probíhat od 12. dubna 2021 do 24. května 2021
včetně (dále jen: období akce).
• Jedná se o dočasnou akci.
• Propagační akce se vztahuje pouze na nákup jednoho nebo více nových produktů s
celkovou kupní cenou nejméně 1000 CZK, které byly prodány prodejními partnery
společnosti Trust v Nizozemsku, Belgii, Francii, Německu, Španělsku, Itálii,
Portugalsku, Řecku, Norsku, Švédsku, Polsku, Dánsku, Finsku Czech a Slovák.
• Použité, vrácené nebo repasované produkty jsou z této propagační akce vyloučeny.
• Dárek zdarma lze nárokovat až do 31. května 2021 včetně.
• Komunikace v souvislosti s propagační akcí je možná až po dobu čtyř týdnů po
ukončení období registrace, a to do 28. června 2021 včetně.
• Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli zastavit propagační akci nebo změnit její
podmínky, aniž by uvedl důvody takového rozhodnutí. Revidovaná verze podmínek
propagační akce bude poté uvedena na webových stránkách
www.trustpromotions.com s uvedením data změny.
2. Účast
• Všechny osoby, které se účastní propagační akce, jsou vázány ustanoveními těchto
podmínek propagační akce.
• Účast v propagační akci je bezplatná.
• K účasti v propagační akci dochází – po zakoupení a obdržení produktů – registrací
na webových stránkách www.trustpromotions.com.
• Účast v propagační akci je možná pouze pro účastníky, kteří mají bydliště v
Nizozemsku, Belgii, Francii, Německu, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku, Norsku,
Švédsku, Dánsku, Polsku, Finsku, Czech a Slovák nebo na jiných zúčastněných trzích.
• Každý účastník se může této propagační akce zúčastnit jednou za zakoupené
produkty v hodnotě 1000 CZK vyplněním své registrace na webových stránkách
propagační akce. Akce se můžete zúčastnit maximálně třikrát. Upozornění: Účastník
musí uhradit veškeré telefonní nebo internetové poplatky.
• Kromě osobních údajů je třeba předložit také kopii stvrzenky. Doklad o nákupu
musí jasně uvádět datum nákupu, obchod, ve kterém byl nákup proveden, a celkovou
cenu produktů.
• Zadané informace jsou ověřovány na základě data nákupu, obchodu, ve kterém byl
nákup proveden, a zakoupených produktů. Nahraný doklad o nákupu musí zřetelně
vykazovat, že produkty byly zakoupeny v období propagační akce.

• Společnost Trust nepřijímá žádné nároky na produkty zakoupené prostřednictvím
obchodů eBay nebo Marktplaats.
3. Dárek zdarma
Pokud účastník splní všechny podmínky propagační akce, má nárok na powerbanku
s kapacitou 5 000 mAh, včetně jednoho kabelu micro-USB. Upozornění: Nabídka
barev v rámci této propagační akce je omezená. Dostupné barvy budou distribuovány
dle pořadí registrací. Pokud vámi vybraná barva není na skladě, obdržíte černou
powerbanku.
• Za dárek zdarma není k dispozici žádná peněžní alternativa.
4. Údaje
• Při účasti budou vyžadovány osobní údaje a údaje o produktech.
• Mezi tyto údaje patří: jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, datum nákupu a
prodejní kanál. Pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak, tyto údaje budou použity
pouze pro účely této propagační akce.
• Jakmile budou poskytnuty údaje o účastníkovi a tyto údaje budou správné a úplné,
zašle organizátor kupujícímu produktů dárek zdarma na konci období akce (od 31.
května 2021).
• Organizátor se bude snažit oznámit účastníkovi, zda jeho registrace byla schválena,
nebo zamítnuta, do dvou týdnů od data registrace.
• Pokud bude požadavek schválen, bude se organizátor snažit doručit dárek zdarma
na adresu uvedenou účastníkem do 2 týdnů od ukončení období akce.
• Účastník je odpovědný za poskytnuté informace. Odesláním informací účastník
prohlašuje, že je oprávněn tyto informace poskytnout, že jsou tyto informace správné
a že tyto informace žádným způsobem neporušují práva nebo soukromí ostatních.
• Fyzická osoba účastnící se propagační akce prostřednictvím třetí
strany/zprostředkovatele není považována za účastníka. Organizátor si vyhrazuje
právo vyloučit takové osoby/strany z účasti.
• Organizátor má právo kdykoli požádat účastníka o poskytnutí kopie platného
dokladu totožnosti a originálu dokladu o nákupu.
• V případě podezření z podvodu nebo nepravdivého podání může organizátor
rozhodnout o vyloučení určitých účastníků bez uvedení důvodů.
5. Odpovědnost
• Organizátor, pomocné osoby zaměstnané organizátorem a/nebo třetí strany nejsou
odpovědné za žádné škody, přímé ani nepřímé, jež z propagační akce vyplývají nebo
s ní jiným způsobem souvisejí.
• Chyby v tisku, pravopisu, sazbě nebo podobné chyby nemusí být vyvraceny a v
žádném případě nepředstavují závazek ze strany organizátora.
• Organizátor není odpovědný za žádné škody (nebo jejich důsledky) způsobené
technickými nebo redakčními chybami nebo opomenutími, která se vyskytnou na
webových stránkách, ani za žádné škody ani následné škody vyplývající z používání,
prezentace, poskytování nebo dočasné nedostupnosti webových stránek nebo
odkazů na webové stránky třetích stran.
6. Stížnosti nebo spory
• Tato propagační akce se vztahuje pouze na Nizozemsko, Belgii, Francii, Německo,
Španělsko, Portugalsko, Itálii, Řecko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Polsko a Finsko a na

produkty zakoupené v období akce.
• Webové stránky www.trustpromotions.com obsahují často kladené otázky, proto
nejdříve zkontrolujte, zda do nich vaše otázka nebyla zahrnuta.
• Stížnosti a/nebo dotazy týkající se této propagační akce lze zaslat písemně na
adresu promotions@trust.com. Komunikace týkající se propagační akce je možná až
po dobu jednoho měsíce po ukončení registračního období.
• Organizátor informuje o cílovém termínu pro kontrolu a zaslání dárku zdarma.
Účastník nemůže ze stanovených cílových termínů odvozovat žádná práva.
• Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli vyloučit účastníky z propagační akce, pokud
se bude domnívat, že účastník porušil jednu nebo více podmínek účasti, poskytl
nepřesné nebo neúplné informace nebo jinak jednal zákonně nepřípustným
způsobem.
• Účastí v propagační akci účastník prohlašuje, že souhlasí s podmínkami propagační
akce a se všemi rozhodnutími, která organizátor v souvislosti s touto akcí přijme. V
souvislosti s těmito podmínkami propagační akce nelze vést žádnou korespondenci.
• Společnost Trust International B.V. si vyhrazuje právo změnit podmínky propagační
akce a/nebo akci předčasně ukončit.
7. Technická realizace
Technickou realizaci těchto webových stránek zajišťuje jménem Trust International
B.V. společnost Kellerman Bureau in Actie. Nákupy produktů odeslané spotřebiteli
prostřednictvím tohoto webu zpracovává společnost Kellerman Bureau in Actie.
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