
Podmínky akce „ZVUK PRO PÁR” 

§ 1 Definice 

1. Podmínky akce – ¨současné podmínky akce „Zvuk pro pár”. 

2. Akce – akce „Zvuk pro pár” je určena Účastníkům splňujících podmínky popsané v těchto Podmínkách. 

3. Organizátor – Organizátorem akce a správcem osobních údajů je HORN DISTRIBUTION (CZ) s.r.o., se sídlem 

Soukalova 2212/6a, 143 00 Praha, IČO 04685610, DIČ CZ04685610. 

4. Účastník – dospělá fyzická osoba, které kupuje výrobek jako spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku. 

5. Landing Page – vyhrazená podstránka Akce umístěná na adrese https://www.salonydenon.cz/zvuk-pro-par, 

kde se Účastník bude moci dozvědět o podrobnostech Akce a provést nákup.. 

6. Akční produkty – produkty dostupné na webových stránkách pořadatele https://www.salonydenon.cz. 

§ 2 Obecná ustanovení 

1. Akce se koná na území České republiky od 00:01 dne 01.02.2023 do konce dne 14.02.2023. 

2. Akce nelze kombinovat s jinými akcemi Organizátora a vztahuje se na skupinu produktů umístěných na 

adrese www.salonydenon.cz. 

3. Organizátor si vyhrazuje právo přidat zboží, na které se vztahuje akce. Každá změna bude viditelná na 

webových stránkách pořadatele https://www.salonydenon.cz. Tato úprava nebude mít nepříznivý vliv na již 

získaná práva. 

§ 3 Pravidla Akce 

1. Za účelem účasti v Akci by Účastník měl zakoupit Akční produkty z nabídky obchdou Denon Store. 

2. Ceny Akčních produktů jsou uvedeny na webových stránkách Organizátora https://www.salonydenon.cz. 

3. Aktuální seznam produktů, na které se Akce vztahuje, je k dispozici na https://www.salonydenon.cz. 

4. Organizátor zahrnuje do Akce všechny produkty dostupné v nabídce během trvání akce. 

5. Při nákupu 2 nebo více (maximálně 5) různých produktů poskytne Organizátor automaticky poskytne 

Účastníkovi odpovídající slevu:: 

a. Při nákupu 2 (dvou) různých produktů – 25% sleva na produkt stejné nebo nižší hodnoty; 

b. Při nákupu 3 (tří) různých produktů – 50% sleva na nejlevnější produkt nebo produkt ve stejné 

hodnotě jako nejlevnější z nich; 

c. Při nákupu 4 (čtyř) různých produktů – 78% sleva na nejlevnější produkt nebo produkt ve stejné 

hodnotě jako nejlevnější z nich; 

d. Při nákupu 5 (pěti) a více různých produktů – 99% sleva na nejlevnější produkt nebo produkt ve 

stejné hodnotě jako nejlevnější z nich. 

6. Sleva se poskytuje automaticky po přidání produktů, na které se vztahuje akce, do košíku v internetovém 

obchodě www.salonydenon.cz nebo odečtena z kupní ceny v kamenné prodejně Organizátora. 

7. Pravidla pro správný výpočet Slevy: 

a. Pokud zakoupíte jeden produkt ve dvou různých barvách - pro hodnotu slevy bude zohledněn pouze 

jeden produkt v náhodném barevném provedení. 

b. Pokud zvolíte sadu produktů nabízených jako jednu položku v internetovém obchodě - pro výpočet 

slevy bude sada považována za 1 produkt v košíku. 

c. V případě nákupu dvou nebo více různých produktů se stejnou hodnotou, sleva bude poskytnuta 

pouze pro jeden z nich. 

d. V případě nákupu dvou nebo více různých produktů se stejnou hodnotou a dalšího produktu za jinou 

cenu  – k výpočtu hodnoty slevy budou brány v úvahu všechny produkty. 

e. V případě nákupu páru (dvou) reproduktorů - při výpočtu hodnoty slevy bude zohledněn pouze 1 

jeden reproduktor. 

8. Organizátor Akce v souvislosti s prodejem Produktu vystaví prodejní doklad potvrzující transakci. Prodejní 

doklad je dokladem o nákupu v souladu s ustanovením §4 těchto Podmínek.  

9. Organizátor neposkytuje možnost výměny slevy za peněžní ekvivalent nebo za jiné produkty zahrnuté 

a/nebo nezahrnuté Akcí. 
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10. V případě vyprodání zboží, na které se Akce vztahuje, má Organizátor právo ukončit aktuální cenovou akci na 

Akční produkty.  

11. Po provedení nákupu doručí Organizátor Účastníkovi produkt do 7 pracovních dnů, a to způsobem zvoleným 

při zadávání objednávky. 

§ 4 Reklamace 

1. Veškeré reklamace Účastníků týkající se Akce mohou být podány do 30 dnů ode dne zakoupení produktu. 

2. Reklamace by měla být zaslána poštou na adresu Organizátora: Roztylská 2321/19, 148 00 Praha nebo e-

mailem na: chodov@salonydenon.cz. 

3. Reklamace by měla obsahovat pod sankcí neplatnosti jméno a příjmení Účastníka, jeho korespondenční 

adresu a podrobný popis okolností tvořících základ reklamace, včetně dokladu potvrzujícího nákup Produktu. 

4. Reklamace budou vzaty v úvahu do 14 dnů ode dne obdržení reklamace. 

§ 5 Osobní údaje 

1. Osobní údaje Účastníků Akce jsou zpracovávány na základě obecně platného zákona o ochraně osobních 

údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/WE 

(dále jen "GDPR"). 

2. Pokud chcete své údaje zkontrolovat nebo opravit, kontaktujte: Denon Store, Roztylská 2321/19, 148 00 

Praha. 

3. Poskytnutí osobních údajů není zákonem stanovený nebo smluvní požadavek, ale jejich neposkytnutí brání 

účasti v Akci. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli zrušen, avšak odvolání souhlasu 

nemá vliv na platnost zpracování údajů, které byly provedeny před zrušením souhlasu. Přijetí nařízení je 

synonymem souhlasu Účastníka Akce se zpracováním svých osobních údajů pro účely související s Akcí 

(právní základ pro zpracování: článek 6 odst. 1 písm. A GDPR). 

4. Vaše údaje zpracujeme za tímto účelem 

- organizování a vedení Akce, zodpovězení vašich otázek souvisejících s Akcí a zvážení vašich reklamací, 

realizace smlouvy o prodeji uzavřené s námi; 

- Vaše údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem uplatnění nebo obhájení reklamací souvisejících s 

Akcí. Právním základem pro zpracování je jeho nezbytnost pro uplatnění oprávněného zájmu správce; 

oprávněný zájem správce je schopnost uplatnit nebo hájit svá práva v souvislosti s Akcí. Právní základ: čl. 6 

odst. 1 písm. a, písm. b, písm. c a písm. f. 

5. Vaše osobní údaje zpracujeme po dobu trvání Akce s následujícími výjimkami: 

- pro účely uplatnění nároků nebo obhajoby proti pohledávkám i po uplynutí výše uvedené lhůty, avšak 

nejdéle po dobu promlčení pohledávky vyplývající z právních ustanovení. 

6. Údaje účastníků mohou být převedeny na subjekty: spolupracující s námi, odpovědné za řádné vedení Akce; 

poskytovatelé dopravních a kurýrních služeb. 

7. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování, 

jakož i právo na předávání údajů, je-li pro to právní nebo faktický základ. 

8. Účastník má rovněž právo podat stížnost týkající se u nás zpracováných osobních údajů, a to u kontrolního 

orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

§ 6 Závěrečná ustanovení 

1. Účastí v Akci Účastník potvrzuje, že souhlasí s tím, že se účastní Akce za podmínek stanovených v 

Podmínkách. 

2. Obsah těchto Podmínek bude k dispozici v kanceláři Organizátora, na internetových stránkách a na 

obchodních místech. Základní informace o Akci a jejích pravidlech budou uvedeny v propagačních 

materiálech, které Organizátor zveřejnil v souvislosti s Akcí. 

3. Ve věcech, které nejsou zmíněny v těchto Podmínkách, se uplatňují všeobecně platné právní předpisy. 

 


