PODMÍNKY ÚČASTI VE SLOSOVÁNÍ O VRÁCENÍ KUPNÍ CENY VOZU/PŘÍVĚSU DETHLEFFS

1.Účast
Účastí v soutěži účastník souhlasí s dodržováním podmínek účasti. Jednotlivci, kteří dosáhli zákonného
věku plnoletosti a zakoupili si nové vozidlo Dethleffs od autorizovaného prodejce Dethleffs, jsou způsobilí
k účasti v soutěži. S ohledem na věk většiny platí předpisy místa bydliště účastníka (země). Všechny
autorizované prodejce Dethleffs najdete na našich webových stránkách pod nadpisem "Vyhledávání
prodejců". Předpokladem účasti je nákup nového vozidla Dethleffs od prodejce Dethleffs během
kalendářního roku 2021, tj. mezi 01.1.2021 a 31.12.2021 (propagační období). Účastníci musí být schopni
předložit kupní smlouvu, která byla podepsána a datována během propagačního období. Rozhodující je
úřední den kupní smlouvy. Údaje účastníka zadané na stránce formuláře (váš prodejce vám tyto údaje
poskytne v době nákupu) musí být totožné s údaji kupujícího z kupní smlouvy.
Zaměstnanci a obchodní partneři společnosti Dethleffs GmbH & Co. KG, jakož i jejich příbuzní, půjčovny,
partneři a dílčí prodejci společnosti Dethleffs GmbH &Co.KG jsou vyloučeni z účasti v soutěži. Účast
prostřednictvím soutěžních služeb nebo jiných manipulací s pravidly není povolena. Povolena je pouze
jedna položka na osobu. V případě podezření na podvod účastníka (např. neoprávněné manipulace s
pravidly, více vstupů) si společnost Dethleffs GmbH & Co. KG vyhrazuje právo cenu zabavit (včetně
retrospektivní).

2. Ceny
Výherci bude vrácena kupní cena nového vozidla Dethleffs (karavanu nebo obytného vozu) zakoupeného
během propagačního období. Kupní cena je definována jako základní cena vozidla, instalovaného volitelné
vybavení, DPH a případné nákladů na dopravu. Základem pro výpočet jsou informace v kupní smlouvě.

3. Postup
Pro účast v soutěži musí účastník během propagačního období zakoupit nové vozidlo od prodejce
Dethleffs a poté vyplnit formulář na vstupní stránce (tyto informace poskytne váš prodejce v době
nákupu). Všechna požadovaná pole musí být vyplněna a podmínky účasti musí být odsouhlaseny.
Poskytnuté údaje musí být totožné s údaji uvedenými v kupní smlouvě, která byla uzavřena během
propagačního období. Účast v soutěži je možná do 31.1.2022, tj. zákazníci Dethleffs se mohou registrovat
prostřednictvím formuláře na stránce účasti. Rozhodnutí organizátora je konečné. Vítěz bude vybrán
náhodně ze všech účastníků. Společnost Dethleffs GmbH & Co. KG informuje výherce poštou na adrese
uvedené v příslušném vstupním formuláři. Náhodně vybraný výherce pak musí předložit kopii odpovídající
kupní smlouvy, aby prokázal svou způsobilost. Dethleffs si vyhrazuje právo před předáním ceny
zkontrolovat původní kupní smlouvu.

4. Převzetí ceny
Výherce musí předložit kupní smlouvu do osmi týdnů od obdržení oznámení o ceně a poté má dalších 14
dní na převzetí ceny. Pro přijetí ceny musí výherce odpovědět na oznámení zaslané společností Dethleffs
ohledně předání ceny. Pokud vás společnost Dethleffs nebude moci kontaktovat pomocí poskytnutých
údajů nebo pokud nepošlete kupní smlouvu před stanovenou lhůtou, vaše právo požadovat cenu zaniká

bez náhrady, přičemž společnost Dethleffs GmbH & Co. KG si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce. V
zásadě učiníme pouze jeden pokus o doručení ceny. Účastník souhlasí s tím, že jeho příjmení bude
uvedeno, pokud vyhraje, a že jeho fotografie bude pořízena při předání ceny. Tato fotografie bude
zveřejněna na mediálních kanálech Dethleffs (webové stránky, kanály sociálních médií, jako je Facebook a
Instagram, tištěný zákaznický časopis "Family News") za účelem informování veřejnosti o soutěži.

5. Ochrana údajů
Se všemi osobními údaji bude zacházeno důvěrně. Výherci budou informováni poštou. Údaje, které o vás
shromažďujeme v rámci soutěže, jsou nezbytné pro provedení soutěže a/nebo pro oznámení vítězů.
Udělením vašeho souhlasu s propagačním použitím vašich údajů (prostřednictvím pole: "Ano, chtěl bych
se přihlásit k odběru e-mailového zpravodaje Dethleffs"), souhlasíte s tím, že obdržíte propagační e-maily
týkající se aktuálních produktů, událostí atd. od společnosti Dethleffs GmbH & Co. KG. Vaše údaje budou
sdíleny pouze s příjemci, kteří se podílejí na zpracování soutěže; zejména ti, kteří byli pověřeni
zpřístupněním ceny. Proti budoucímu použití vašich údajů pro propagační účely můžete kdykoli vznést
námitku bez udání důvodů. K tomu postačí krátké oznámení dopisem adresovaným společnosti: Dethleffs
GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Str. 12, 88316 Isny im Allgäu, Německo nebo e-mailem
(datenschutz@dethleffs.de). V každém propagačním sdělení budete také informováni o svém právu na
odstoupení od smlouvy a o svých možnostech v tomto ohledu. Podrobné informace o ochraně údajů a
vašich právech subjektu údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na našich webových
stránkách na https://www.dethleffs.de/en/dethleffs/privacy/.

6. Organizátor
Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Str. 12, 88316 Isny im Allgäu, Německo

7. Změny podmínek účasti – předčasné ukončení soutěže
Společnost Dethleffs GmbH & Co. KG si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky účasti nebo přerušit
nebo ukončit soutěž zcela nebo zčásti z dobrého důvodu bez předchozího upozornění. Toto právo uplatní
zejména společnost Dethleffs GmbH & Co. KG, pokud nelze z právních důvodů zaručit řádné provedení
soutěže.

8. Ostatní
Vyhrazujeme si právo vyloučit účastníky ze soutěže/losování o ceny z dobrého důvodu a získat zpět cenu,
zejména v případě oprávněného podezření nebo důkazu nepravdivých informací, manipulace, porušení
těchto Podmínek účasti nebo jiných neoprávněných akcí. Rozhodnutí organizátora je konečné.

