
 
 

  

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE  
  

  
     POŘADATEL:  TP Vision Europe B.V., pobočka Česká republika, 

se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČO: 029 87 301, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddílu A, vložce 76643 (dále 
též jen „pořadatel“)   

 
ORGANIZÁTOR: AVEDA PTI, s. r. o. se sídlem K Hájům 1309/34, 

155 00 Praha 5 IČ: 256 75 028, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddílu C, vložce 60202 (dále 
též jako „organizátor“) 

      
NÁZEV AKCE: „Vyzkoušejte si Ambilight TV na 30 dní zdarma" 
    (dále jen „akce")  

  
DOBA TRVÁNÍ: od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022 

  
MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika  

  

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na 

území České republiky starší 18-ti let, který si v době trvání akce zakoupí na území 

České republiky u prodejce zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) 

vybraný televizor Philips Ambilight (viz seznam výrobků zařazených do akce na konci 

pravidel) a nejpozději do 30 dnů ode dne nákupu vyplní registrační formulář umístěný 

na webové stránce www.tv-audio-akce.cz, elektronicky jej odešle a za předložení 

unikátního kódu výrobek vrátí v kamenné prodejně, kde jej zakoupil či internetovému 

prodejci, u kterého jej zakoupil.  

  

MECHANISMUS AKCE:   

  
1. Do této akce jsou zařazeny vybrané televizory Philips Ambilight (viz seznam 

výrobků zařazených do akce na konci pravidel) zakoupené v období od 1. 4. 2022 
do 31. 5. 2022 u zapojených prodejců na území ČR. Seznam prodejců je uveden 
na konci těchto pravidel.   

  
2. Účastník akce, který chce využít možnosti vrácení zakoupeného výrobku, musí 

do 30 dnů ode dne nákupu vyplnit registrační formulář umístěný na webové 
stránce www.tv-audio-akce.cz, elektronicky jej odeslat a výrobek řádně vrátit dle 
podmínek uvedených níže. Po odeslání řádně vyplněného registračního formuláře 
bude účastníkovi akce na emailovou adresu, kterou uvedl v rámci registračního 
formuláře, zaslán unikátní kód, a to do 48 hodin, nejpozději však do 5 pracovních 
dnů od provedení registrace. Účastník akce musí po obdržení unikátního kódu 
k vrácení výrobku, tento neprodleně vrátit, nejpozději však ve lhůtě 14ti dnů od 
obdržení kódu. Výrobek zakoupený v kamenné prodejně je možné vrátit pouze 
osobně v prodejně, kde byl zakoupen či dle dohody s prodejcem. Výrobek 
zakoupený na internetu je možné vrátit prostřednictvím kurýrní služby 
internetovému prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen, případně osobně 
prostřednictvím výdejního místa internetového prodejce, kde si účastník výrobek 
po zakoupení vyzvedl. Při vrácení výrobku musí účastník uvést unikátní kód, 
který mu byl zaslán na jeho email po vytvoření online registrace – v případě 
osobního vrácení účastník např. předloží předmětný email obsahující unikátní 
kód, při vrácení kurýrní službou je třeba unikátní kód ručně doplnit na daňový 
doklad přiložený k výrobku či na separátní list papíru.  

  



 
 

3. Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky, s 
originálem dokladu o nákupu a za předpokladu, že účastník uvede unikátní kód 
zaslaný účastníkovi po registraci na webové adrese www.tv-audio-akce.cz. 

  
4. Výrobek musí být vrácen nejpozději do 30 dnů od data nákupu, v opačném 

případě právo výrobek vrátit zaniká. V případě vrácení výrobku kurýrní službou 
je pro splnění této podmínky rozhodující datum podání zásilky k přepravě 
potvrzené přepravcem. 

  
5. Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky) nebo platební 

kartou, popř. bankovním převodem, či zakoupené na splátky.  

  
6. V případě, že nebudou splněny všechny uvedené podmínky, nebude výrobek od 

účastníka převzat, resp. mu bude vrácen.  
 
7. V případě splnění všech výše uvedených podmínek daná prodejna poukáže 

účastníkovi akce cenu výrobku uvedenou na dokladu o nákupu (popř. cenu 
uhrazených splátek) do 15 dnů od doručení výrobku do prodejny na jím uvedený 
bankovní účet, či jinak dle dohody s prodejcem. V případě výrobku zakoupeného 
na internetu a splnění všech výše uvedených podmínek internetový prodejce 
poukáže účastníkovi cenu výrobku uvedenou na dokladu o nákupu (popř. cenu 
uhrazených splátek) na jím uvedený bankovní účet, a to do 15 dnů od fyzického 
doručení výrobku prodejci, či jinak dle dohody s prodejcem. 
 

8. Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek.  
 

9. Tuto akci nelze kombinovat s žádnými jinými již probíhajícími a/nebo budoucími 
akcemi na podporu prodeje pořádanými a/nebo spolupořádanými pořadatelem 
(společně dále jen „jiné marketingové akce“), ať již by z nich plynulo 
účastníkovi právo na výplatu částky cashback a/nebo jinou výhodu jakéhokoliv 
druhu (společně dále jen „výhody“) z titulu jeho přímé účasti na takové jiné 
marketingové akci a/nebo z titulu jeho zaměstnání u osoby, jejíž zaměstnanci 
mají v rámci takové jiné marketingové akce právo na výhodu. Uplatnění práva 
na vrácení výrobku v rámci této prodejní akce způsobuje zánik, resp. je 
překážkou vzniku, jakéhokoliv práva zákazníka uplatnit jakoukoliv výhodu 
v rámci jiné marketingové akce  (např. „Cashback“) a naopak. 

  

  
SOUHLAS S PRAVIDLY, ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM 
OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:  
 
Vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na www.tv-audio-akce.cz,  
vyjadřujete svůj souhlas s pravidly této akce a se zpracováním osobních údajů 
uvedených v tomto formuláři, tj. v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní adresa (č.p., 
obec, PSČ), telefonní číslo , email atd. (dále též jen „osobní údaje“) za podmínek 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), zejména 
v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o 
ochraně osobních údajů pořadatelem jako správcem, za účelem (i) prověření platné 
účasti v akci, (ii) převzetí výrobku a vyplacení kupní ceny výrobku (iii) vyhodnocení 
akce a (iv) v případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pro účely 
vytvoření, vedení, používání a správy databáze osob k zasílání obchodních sdělení ze 
strany pořadatele a zasílání a šíření obchodních sdělení pořadatelem účastníkům, a to 
na dobu maximálně 5 let od ukončení akce, po kterou budou osobní údaje uloženy 
(dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným 
třetím osobám vyjma případů, kdy bude povinen tyto předat či zpřístupnit na základě 
právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných 



 
 

rozhodnutí. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány organizátorem, jakožto 
zpracovatelem. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě 
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
Účastník akce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své 
osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného 
odkladu o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů není zákonným 
ani smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a 
účastník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí souhlasu se 
zpracováním osobních údajů pro účely prověření platné účasti v akci, vrácení výrobku 
a vyhodnocení akce či jeho odvolání však vylučuje účast v akci. Ve vztahu k osobním 
údajům má účastník právo: 

 na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní 

údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup 

k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů, 

 na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné 

osobní údaje, které se účastníka týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných 

osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů, 

 na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní 

údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o 

ochraně osobních údajů, 

 na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně 

osobních údajů, 

 na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o 

ochraně osobních údajů, 

 vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 

21 nařízení o ochraně osobních údajů, 

 svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat,  

 podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování 

osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České 

republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7. 

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše. 
 
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně 
profilování, uvedenému v čl. 22, odst. 1 a 4 nařízení o ochraně osobních údajů.  

 
Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení 
umístěného v závěru registračního formuláře účastník ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uděluje 
pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, 
službách, událostech a akcích pořadatele, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím 
elektronické pošty na emailovou adresu, kterou účastník uvedl v rámci registračního 
formuláře. Účastník je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele, osobně na adrese sídla 
pořadatele či prostřednictvím elektronickém pošty na emailovou adresu pořadatele 
privacy@tpv-tech.com nebo v rámci adresy uvedené v samotném obchodním sdělení, které 
mu bude zasláno.  
 

 

  

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE:  

  
1. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 18-ti let s doručovací adresou v  ČR, 

a to pouze jednou k nákupu 1 ks výrobku zařazeného do této Akce.  

  

mailto:privacy@tpv-tech.com


 
 

2. Účastník akce vyplněním a odesláním registračního formuláře přijímá pravidla této 
akce a potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil.  

  
3. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v 

průběhu jejího trvání nebo akci kdykoliv bez náhrady zrušit či pozastavit. 

  
4. Pořadatel marketingové akce neodpovídá za škody nebo ztráty, vzniklé během 

účasti v akci.  

 

5. Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé škody v případě nemožnosti doručení 

vracených peněz nebo výrobku v důsledku chybně uvedeného čísla účtu nebo 

adresy či za škody způsobené ztrátou zásilky odeslané kurýrní službou.  

  
6. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.  

  
7. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici 

na www.tv-audio-akce.cz. 
 

8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náklady na zaslání výrobku prostřednictvím 
kurýrní služby nese účastník akce. 

  
9. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v 

případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí 
spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že 
by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez 
náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V 
případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od 
účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka 
akce převzat. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat 
doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání 
akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. 
Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce 
je konečné.  

  

  

  

  
V Praze dne 1. 4. 2022 
 

TP Vision Europe B.V., pobočka Česká republika 

  

  

  

  

  



 
 

SEZNAM PRODEJCŮ, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCE " Vyzkoušejte si 

Ambilight TV na 30 dní zdarma " 

 

Kamenné a internetové prodejny: 

 

 

Partneři 

Alza 

Ambitv.cz 

CZC 

Datart 

Eberry.cz 

Planeo elektro 

Global Elektro 

Mall 

Onlineshop.cz 

Okay 
Exasoft 
Viki 
VF Electric 
Oaza 
Dospiva 
Expert elektro 
Kasa.cz 

 
 

 

SEZNAM VÝROBKŮ ZAŘAZENÝCH DO AKCE:  

 

 

Modely 

32PFS6905/12 

32PFS6906/12 

43PUS7805/12 

43PUS7855/12 

43PUS7906/12 

43PUS7956/12 

43PUS8505/12 

43PUS8506/12 

43PUS8535/12 

43PUS8536/12 

43PUS8545/12 

43PUS8546/12 

43PUS8556/12 

43PUS9235/12 

48OLED806/12 

48OLED935/12 

48OLED936/12 

50PUS7855/12 



 
 

50PUS7906/12 

50PUS7956/12 

50PUS8505/12 

50PUS8506/12 

50PUS8536/12 

50PUS8545/12 

50PUS8546/12 

50PUS8556/12 

55OLED705/12 

55OLED706/12 

55OLED805/12 

55OLED806/12 

55OLED855/12 

55OLED856/12 

55OLED935/12 

55OLED936/12 

55PUS7805/12 

55PUS7855/12 

55PUS7906/12 

55PUS7956/12 

55PUS9206/12 

55PUS9435/12 

58PUS7805/12 

58PUS7855/12 

58PUS8505/12 

58PUS8506/12 

58PUS8535/12 

58PUS8536/12 

58PUS8545/12 

58PUS8546/12 

58PUS8555/12 

58PUS8556/12 

65OLED705/12 

65OLED706/12 

65OLED805/12 

65OLED806/12 

65OLED855/12 

65OLED856/12 

65OLED935/12 

65OLED936/12 

65OLED986/12 

65PML9506/12 

65PML9636/12 

65PUS7805/12 

65PUS7855/12 

65PUS7906/12 



 
 

65PUS7956/12 

65PUS8505/12 

65PUS8506/12 

65PUS8536/12 

65PUS8545/12 

65PUS8546/12 

65PUS8555/12 

65PUS8556/12 

65PUS9206/12 

65PUS9435/12 

70PUS7805/12 

70PUS7855/12 

70PUS7906/12 

70PUS8505/12 

70PUS8506/12 

70PUS8535/12 

70PUS8536/12 

70PUS8545/12 

70PUS8546/12 

70PUS8556/12 

75PML9506/12 

75PML9636/12 

75PUS7855/12 

75PUS7906/12 

75PUS8505/12 

75PUS8506/12 

75PUS8536/12 

77OLED806/12 
 

 

 


