
PRAVIDLA AKCE „ZÍSKEJTE DÁREK ZA RECENZI K
VAŠÍ NOVÉ TV“

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: 
TP Vision Europe B.V., se sídlem: 1097JB Amsterdam, Prins 
Bernhardplein 200, Nizozemské království, reg. č. 53045394, 
podnikající na území České republiky prostřednictvím svého 
odštěpného závodu
TP Vision Europe B.V., pobočka Česká republika, se sídlem: 
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, IČ: 029 87 031, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu 
A, vložce 76643 (dále též jako „pořadatel“ či „TP VISION“)

NÁZEV AKCE: „Získejte dárek za recenzi k Vaší nové TV“ (dále jen „akce“).

DOBA TRVÁNÍ: výrobky nakoupené od 1.12.2022 do vyčerpání 100 ks voucherů

MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika

PODMÍNKY AKCE:

1. Základní  podmínkou  pro  vznik  práva  na  voucher  v hodnotě  200,-  Kč  na  nákup
v obchodním řetězci TESCO je zakoupení některého televizoru zn. Philips z modelů
uvedených níže v příloze č. 1 u vybraného prodejce, tj. v internetovém obchodě na
internetové  adrese  www.onlineshop.cz,  a  to  v období  od  1.  12.  2022,  vložení
hodnocení  zakoupené  TV  (recenze)  na  www.onlineshop.cz a  Vaše  registrace  na
www.tv-audio-akce.cz/darek_za_recenzi.

2. Právo na voucher podle čl. 1 těchto pravidel lze uplatnit na jednu zakoupenou TV
pouze jednou, přičemž toto právo nevzniká, resp. zanikne, v případě odstoupení od
kupní smlouvy na zakoupenou TV zejména dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Této akce se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, a to nejvýše jednou. 

4. Tato propagační akce je platná pouze v České republice a vztahuje se výlučně na TV
zakoupené v České republice.

5. Společnost  TP  VISION  si  vyhrazuje  právo  tuto  akci  kdykoliv  bez  udání  důvodu
ukončit, přičemž tímto nebude dotčeno právo na voucher vzniklé po splnění všech
zde uvedených podmínek ze strany kupujícího v souvislosti s koupí příslušné TV v
době do oznámení ukončení této akce. Oznámení je možné učinit i na internetové
stránce společnosti pořadatele.

http://www.tv-audio-akce.cz/darek_za_recenzi
http://www.onlineshop.cz/
http://www.onlineshop.cz/


6. Registraci je třeba provést řádným vyplněním registračního formuláře na  www.tv-
audio-akce.cz/darek_za_recenzi  a jeho odesláním kliknutím na tlačítko “Odeslat” na
konci formuláře. Do formuláře musí být nahrán čitelný doklad o koupi (faktura
prokazující  nákup  dané  TV)  u  vybraného  prodejce,  fotografie  sériového  čísla
zakoupené TV a fotografie vložené recenze, jakož i musejí být vyplněné všechny
povinné údaje. Vyplnění registračního formuláře včetně nahrání příloh prosím věnujte
náležitou pozornost, neboť neúplně a/nebo nesprávně vyplněné registrační formuláře
nebudou brány na zřetel. Proběhla-li registrace úspěšně, bude Vám do 30 dnů od
provedení  registrace zaslán email  s potvrzením registrace,  a to  a prostřednictvím
elektronické pošty na Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedl(a) jako své kontaktní
spojení  při  registraci  v sekci  označené  jako  „E-mail“  (dále  jen  „Vaše  emailová
adresa“). Neobdržíte-li potvrzující email na Vaši emailovou adresu v uvedené lhůtě,
nejste zaregistrován(a).

7. Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení potvrzujícího emailu o úspěšné registraci a zároveň
po splnění všech shora uvedených podmínek této akce obdržíte voucher v hodnotě
200,- Kč, který můžete následně uplatnit  při nákupu v obchodním řetězci TESCO.
Platnost voucheru je do 31.12.2024. 

8. Pokud voucher ve výše uvedené lhůtě neobdržíte, můžete to společnosti TP VISION
nahlásit nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty dle bodu 7. těchto pravidel výše. Po
uplynutí této lhůty již nebudou stížnosti brány na zřetel.

9. Tuto akci nelze slučovat s žádnou jinou speciální nabídkou, reklamou ani smlouvou.

10.Společnost TP VISION si vyhrazuje právo kdykoli pravidla této akce změnit, a to bez
předchozího oznámení.

11.Úplné  aktuální  znění  pravidel  akce  bude  po  dobu  konání  akce  k  dispozici  na
webových stránkách www.tv-audio-akce.cz. 

12.Společnost TP VISION je oprávněna kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a
v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí
spojenou.

13.Společnost TP VISION 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.

14. Pořadatel  neodpovídá  za  chyby  při  vyplnění  registrace  ani  technické  problémy
s odesláním registrace přes internet.

V Praze dne 28.2.2023

http://www.tv-audio-akce.cz/
http://www.tv-audio-akce.cz/darek_za_recenzi
http://www.tv-audio-akce.cz/darek_za_recenzi


Příloha č. 1 – SEZNAM VÝROBKŮ ZAŘAZENÝCH DO AKCE

Aktuální modely TV zařazené do této akce

THE ONE

43PUS8507/12
43PUS8517/12
43PUS8807/12
50PUS8507/12
50PUS8517/12
50PUS8807/12
50PUS8857/12
55PUS8807/12
55PUS8857/12
58PUS8507/12
58PUS8517/12
65PUS8507/12
65PUS8517/12
65PUS8807/12
65PUS8857/12
75PUS8807/12
86PUS8807/12
 

OLED

48OLED707/12
48OLED807/12
48OLED907/12
55OLED707/12
55OLED807/12
55OLED907/12
65OLED707/12
65OLED807/12
65OLED907/12
65OLED937/12
77OLED807/12
77OLED937/12


