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PRAVIDLA AKCE  
„SCHÖNOX lepidla na podlahy 2017“

„Dárkový poukaz SODEXO  
za nákup 2 balení SCHÖNOX iFloor 125 m²  

nebo 5 balení SCHÖNOX DUROCOLL 14 kg.  
Každý 10. vyhrává dálniční známku na rok 2018“

Organizátor akce
Organizátorem akce je společnost Sika CZ, s.r.o., se sídlem Bystrcká 1132 / 36, 624 00 Brno, která je oprávněna 
k výhradní distribuci výrobků značky SCHÖNOX prostřednictvím své obchodní sítě (dále jen Organizátor).
Akce pro Organizátora zajišťuje společnost Kreatura Digital, s.r.o. 

Trvání akce
Akce trvá od 16. 10. 2017 do 8. 12. 2017 nebo do rozdání odměn. 

Odměny
Odměnami v soutěži jsou dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 500 Kč a dálniční známka (1 známka v hodnotě 
1500 Kč, pro osobní automobil do 3,5 t, na rok 2018).

Účastnící akce
Účastníkem akce může být právnická osoba se sídlem v České republice a fyzická osoba nad 18 let s bydlištěm 
v na území České republiky (dále jen Účastník). Účastníkem akce nemůže být osoba, která je smluvním 
zákazníkem společností Sika CZ, s.r.o.
Účastníkem akce je osoba, která zakoupí 2 balení produktu SCHÖNOX iFloor 125 m² nebo 5 balení SCHÖNOX 
Durocoll 14 kg a poskytne fotografii účetního dokladu. Zaměstnanci Organizátora se nesmí akce účastnit.

Všeobecné podmínky
Do akce jsou zahrnuty produkty SCHÖNOX iFLOOR 125 m² a SCHÖNOX DUROCOLL 14 kg. V akci je možné 
získat zdarma dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 500 Kč (dále jen „poukaz“) a dálniční známku na rok 2018 do 
3,5 t na rok 2018 v hodnotě 1500 Kč.
Účastník akce musí zakoupit 2 balení produktu SCHÖNOX iFloor 125 m² nebo 5 balení SCHÖNOX Durocoll 14 kg 
(dále jen „akční zboží“). Datum prodeje uvedené na účetním dokladu musí být v rozmezí od 16. 10. 2017  
do 8. 12. 2017. Účastník musí provést registraci na webové stránce akce - www.schonox-akce.cz nejpozději  
do 12. 12. 2017. Zde vyplní potřebné údaje a současně přiloží naskenovaný účetní doklad, na který nárokuje 
odběr poukázky. 
O případném nároku získání poukázky rozhoduje společnost Sika CZ, s.r.o. podle data a času doručení 
naskenovaného účetního dokladu. 
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Každý 10. zaregistrovaný Účastník akce vyhrává jako dárek navíc dálniční známku na rok 2018 pro osobní 
automobil do 3,5 t, v hodnotě 1500 Kč (dále jen „známka“).

Další podrobností akce
Společnost Kreatura Digital s.r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účastv akci a v případě 
sporu posoudit a rozhodnout o nároku na odměnu, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce 
z porušování pravidel akce či všeobecně závazných právních předpisů pokud byl z této činností podezřelý.

Organizátor není zodpovědný za ztrátu či nedoručení poukázky účastníkům. Za poukázku není možné požadovat 
finanční náhradu. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv průběhu trvání akce změnit pravidla či akci úplně 
zrušit bez udání důvodů. 
Účastník účastí v akci, vyplněním údajů a odsouhlasením podmínek vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami 
akce. Zároveň účastník vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku (který vyplní na 
webové stránce akce) za účelem nabízení obchodu či služeb společností Sika CZ, s.r.o., a to do odvolání tohoto 
souhlasu. 
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Kreatura Digital s.r.o., se sídlem: 
Kroftova 1602/37, Žabovřesky, 616 00 Brno.
Společnost Kreatura Digital s.r.o. poskytne společnosti Sika CZ, s.r.o. pouze kontaktní údaje účastníků akce 
za účelem nabízení svých služeb a zaslaní odměn z akce „SCHÖNOX lepidla podzim 2017“.
Společnost Kreatura Digital s.r.o. nebude poskytovat organizátorovi akce informace o cenách, za které akční 
zboží bylo zakoupeno. 

Postup předání známky a poukazy
Účastníkům, kterým podle těchto Pravidel vzniklo vůči Organizátorovi právo na poukaz nebo známku (dále jen 
„výhry“), budou výhry zasílány na jimi uvedenou poštovní adresu v elektronickém formuláři při registraci 
(Česká pošta, doporučené psaní). Pokud účastník nepřijme dárek prostřednictvím pošty, bude vyzván e-mailem 
k zaslání doručovací adresy pro doručení dárku. Pokud tak neučiní nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
oznámení Organizátorovi o výhře, právo Účastníka na výhru zaniká a propadá ve prospěch Organizátora.
Právo Účastníka na výhru zaniká a dárek propadá ve prospěch Organizátora i v případě, že Účastníkovi nebude 
možné výhru doručit na doručovací, kterou Účastník Organizátorovi sdělí. 

Ostatní stanovení a podmínky
Organizátor akce neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastív akci.
Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny.
Organizátor akci neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
Organizátor akce si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
Organizátor akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro 
získání plnění akce.
Organizátor akce nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 
ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Úplná pravidla akce jsou po celou dobu trvání akce uveřejněna na webové stránce akce www.schonox-akce.cz. 
Tato akce a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

V Brně, dne 13. 10. 2017


