Pravidla akce „Kup si vybranou Philips TV a získej 2 měsíce internetové televize
Telly zdarma!”
(dále jen “prodejní akce”)
1. Pořadatel prodejní akce
Pořadatelem prodejní akce je společnost TP Vision Europe B.V., se sídlem 1097JB Amsterdam,
Prins Bernhardplein 200, Nizozemské království, registrační číslo 53045394, podnikající
v České republice prostřednictvím TP Vision Europe B.V., pobočka Česká republika, se sídlem
Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 029 87 031, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložce 76643 (dále jen
„pořadatel“).
2. Spolupracující agentura
Prodejní akce bude realizována ve spolupráci s agenturou AVEDA PTI, s.r.o., se sídlem K
Hájům 1309/34, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 256 75 028, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 60202 (dále jen
„agentura“).
3. Místo a termín konání prodejní akce
Prodejní akce probíhá v termínu od 10. 12. 2021 do 13. 2. 2022 (dále jen „doba konání
prodejní akce“) na území České republiky u vybraných prodejců uvedených v závěru těchto
pravidel (dále též jen „vybraný prodejce“).
4. Účastník prodejní akce
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou
na území České republiky, která v době konání prodejní akce zakoupí u vybraného prodejce
vybraný televizor Philips Android TV a splní podmínky účasti v této prodejní akci (dále též jen
„účastník“).
5. Produkty zařazené do prodejní akce
Tato prodejní akce se vztahuje pouze na vybrané televizory Philips Android TV uvedené
v seznamu na konci těchto pravidel (dále též jen „Philips Android TV“).
6. Mechanismus prodejní akce a dárek
Prvních 2.000 účastníků, kteří v době konání prodejní akce zakoupí u vybraného prodejce
Philips Android TV a splní všechny podmínky účasti v prodejní akci uvedené v těchto
pravidlech, získá jako dárek Střední balíček pro náročné diváky internetové televize Telly, na
2 měsíce zdarma (dále též jen „dárek“).
Poskytnutí dárku zajišťuje pořadatel prostřednictvím společnosti Telly s.r.o., IČ: 046 68 529,
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 261099 (dále též jen „poskytovatel
internetové televize“), po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření
splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen poskytnout pořadateli, agentuře a/nebo
poskytovateli internetové televize potřebnou součinnost.

7. Podmínky účasti
1) Zakoupení Philips Android TV v době konání prodejní akce u vybraného prodejce na území
České republiky. Zakoupením se rozumí nákup nové Philips Android TV.
2) Kompletní a řádné vyplnění údajů v online registračním formuláři umístěném na webových
stránkách www.tv-akce.cz a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat vyplněné
následující údaje: datum zakoupení výrobku, prodejce, model televizoru, sériové číslo,
cena, číslo dokladu, křestní jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, ulice, PSČ,
město, datum narození. Registraci je nutné zajistit do 14ti dnů od nákupu TV. Není-li dále
uvedeno jinak, v případě nesprávně nebo neúplně vyplněného registračního formuláře
právo účastníka na účast v prodejní akci zaniká.
Při splnění shora uvedených podmínek bude účastníkovi zaslán do 14 dnů od řádné a
kompletní registrace na emailovou adresu uvedenou v rámci registrace unikátní kód. Unikátní
kód účastník zadá na webové adrese https://telly.cz/na-zkousku/, kde je podrobný návod
k využívání služby po dobu 2 měsíců zdarma. Po zadání unikátního kódu bude účastníkovi
zdarma zpřístupněn Střední balíček pro náročné diváky na dobu dvou měsíců. Po vyplnění
formuláře na této webové adrese Vám přijde na email přihlašovací údaj a vygenerované heslo
přímo do Moje Telly, kde je možné spustit TV zdarma. V rámci registrace na
https://telly.cz/na-zkousku/ je nutné zadat číslo platební karty. Telly si odečte 1 Kč pro
ověření – tato částka bude do 4 dnů vrácena zpět na účet. Po dobu 2 měsíců je služba
zdarma, poté je zpoplatněna dle ceníku společnosti Telly s.r.o. Službu je možné kdykoliv
zrušit, není zde žádný závazek.
Uplatnit právo na dárek v rámci této prodejní akce lze u každé Philips Android TV a/nebo
jedním účastníkem pouze jednou. V případě chybných nebo neúplných registrací může být
účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení
těchto výzev a není povinen kontrolovat správnost a/nebo úplnost údajů uvedených
účastníkem v registračním formuláři. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných
údajů. Pořadatel neodpovídá za chyby při vyplnění registrace či technické problémy s
odesláním registrace na internetu. Do prodejní akce nebudou zejména zařazeni účastníci s
registrací neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující
podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení
registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky či faktury - dokladu o
koupi za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy
pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto
pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní
akce vyřazen bez práva na dárek. Účastník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů
(daňových dokladů).
Právo na dárek nevzniká, resp. zanikne, v případě odstoupení od kupní smlouvy na Philips
Android TV dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů.
Dárek, na který vznikl účastníkům této prodejní akce nárok, bude poskytnut nejpozději do
28.2.2022. Jakékoli dotazy a reklamace vznesené v souvislosti s neposkytnutím dárku lze
podávat nejpozději do 28.2.2022, po tomto datu bude prodejní akce definitivně ukončena.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu s pravidly této prodejní akce a zpracováním osobních
údajů umístěného v závěru registračního formuláře účastník souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů uvedených v tomto formuláři, tj. v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo,
emailová adresa, ulice, PSČ, město a datum narození (dále též jen „osobní údaje“) za
podmínek příslušných právních předpisů, tj. 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 a s jejich následným zpracováním agenturou a
poskytovatelem internetové televize (zpracovateli), a to za účelem (i) prověření platné účasti
v prodejní akci, (ii) vyhodnocení prodejní akce, (iii) poskytnutí dárku a (iv) v případě udělení
souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pro účely vytvoření, vedení, používání a správy
databáze osob k zasílání obchodních sdělení a zasílání a šíření obchodních sdělení
pořadatelem účastníkům, a to na dobu maximálně 5 let od ukončení prodejní akce, po kterou
budou osobní údaje uloženy („dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce
neposkytuje žádným třetím osobám, vyjma agentury a poskytovatele internetové televize
coby zpracovatelům a případů, kdy bude správce povinen tyto předat či zpřístupnit na základě
právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí.
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 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 prodejní akci,
vyhodnocení prodejní akce a poskytnutí dárku či jeho odvolání však vylučuje účast v prodejní
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 nebo písemně
prostřednictvím emailové adresy: philips@aveda-pti.cz.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,
profilování, uvedenému v čl. 22, odst. 1 a 4 nařízení o ochraně osobních údajů.

včetně

Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení umístěného
v závěru registračního formuláře účastník uděluje 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, 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 uvedl při registraci. 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, prostřednictvím elektronickém pošty na
emailovou adresu pořadatele philips@aveda-pti.cz nebo v rámci adresy uvedené v samotném
obchodním sdělení, které mu bude zasláno.
9. Závěrečná ustanovení
Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je
plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé újmy v souvislosti s účastí v
prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s
pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu
vyloučit účastníka, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Dárek
není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění a pořadatel nepřebírá vůči
účastníkům prodejní akce žádné jiné závazky. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv prodejní akci bez náhrady jednostranně zrušit nebo
přerušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech
prodejní akce, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na www.tv-akce.cz, kde bude po dobu
konání prodejní akce nepřetržitě k dispozici úplné aktuální znění pravidel. Účinnost změny
nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného
posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v rámci této prodejní
akce.
Seznam vybraných prodejců:

Seznam prodejců:
Alza
CZC
DATART
Elberry
ElectroWorld
Ellex/AmbiTV
Exasoft
Global Elektro/Elektrospecialista
K+B Progress/Expert elektro
Mall
Okay
Onlineshop
Planeo

Seznam vybraných televizorů Philips Android TV zařazených do prodejní akce:
Všechny Philips televizory s operačním systémem Android

V Praze, 13.12.2021
TP Vision Europe B.V.

