
 
 
Kompletní pravidla marketingové akce 
 
Organizátor akce 
Wavin Czechia s.r.o., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem (dále jen „organizátor“), DIČ: CZ29101883 
 
Termín konání akce 
1. 9. 2021 do 30. 11. 2021 včetně. 
 
Podmínky akce 
Do akce se mohou zapojit všechny fyzické i právnické osoby s vlastním IČO podnikající na základě živnostenského oprávnění na území České 
republiky. Zakoupením tvarovek Wavin Ekoplastik, trubek Fiber Basalt Plus nebo EVO PP-RCT získáváte možnost registrovat se u společnosti 
Wavin Czechia s.r.o. a získat odměnu dle níže uvedených podmínek. Každé IČO, ať fyzické nebo právnické osoby, smí být a bude organizátorem 
registrováno pouze 1× (více registrovaných jmen na jedno IČO není možné). 
 
Registrace probíhá (výběr možností): 
– vyplněním registrační karty, na které je uveden unikátní kód (uvnitř) a vhozením jednotlivých kupónů při realizaci  jednotlivých nákupů do boxu. 
– na webu wavin.cz vyplňte registrační údaje a doplňte unikátní kód z registrační karty, kterou jste za svůj nákup obdrželi u svého obchodníka. Při 
realizaci dalších nákupů vyplňte již jen kód a vybranou odměnu. Každá kompletně vyplněná on-line registrace je navíc zařazena o losování o extra 
odměny. Do losováno o extra odměny nebudou zařazeny neúplné on-line registrace a opakované on-line registrace jednoho IČO. Vyplněním 
registrační karty nebo registrací na webu spolu s doplněním kódu z registrační karty získáváte automaticky odměnu v příslušné hodnotě podle výše 
vašeho nákupu: 
 
Hodnota nákupu tvarovek Wavin Ekoplastik, trubek Fiber Basalt Plus nebo EVO PP-RCT či jejich kombinace = patřičná odměna 
– K nákupu nad 500 Kč a po odevzdání vyplněné registrační karty = 1× auto Hot Wheels 
– K nákupu nad 3 000 Kč = 1× garáž Hot Wheels 
– Extra odměna pro vylosované z on-line registrací = vyhrajte 1 z 10 reproduktoů JBL Charge 5 
Uvedené odměny platí do vyčerpání zásob v množství vyhrazeném pro celou akci. 
 
▪ Pro oznámení výher budou užity kontakty, uvedené účastníkem při registraci. Výherce může být požádán o ověření nároku na výhru, a to 

zasláním fotografie či (dle rozhodnutí technického správce) i originálu dokladu o zaplacení z elektronické registrační pokladny (obsahující 
unikátní BKP kód účtenky), ze kterého bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu.  

▪ Výhry budou následně zasílány poštou nebo přepravní společností na výhercem sdělenou adresu.  
▪ Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře anebo nesplní-li řádně všechny podmínky pro její získání, jeho nárok 

na výhru bez náhrady zaniká a technický správce určí za jejího výherce dodatečně vylosovaného náhradníka.  
▪ Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu 
a ztrátu účtenky během přepravy. Způsob zaslání účtenky je čistě na uvážení a odpovědnosti každého soutěžícího. Pořadatel ani technický 
správce nenese odpovědnost za škodu či újmu vzniklou užíváním výhry. Pořadatel ani technický správce soutěže nejsou odpovědni za 
technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného 
typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. (nikoliv však výlučně) v případě, že mu výhry nebudou jejich 
dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

▪ Losování bude provedeno ručním vylosováním z osudí, do kterého budou vloženy všechny lístky s informacemi o soutěžících zařazených do 
losování dle Pravidel akce.  Provozovatel losování zaručuje, že losování proběhne zcela náhodným výběrem, poctivě a nestranně. 

 
 
Jak velký nákup uděláte, takovou obdržíte odměnu! 
Hodnoty nákupu jsou uvedeny bez DPH 21 %. Každá fyzická i právnická osoba může svůj nákup registrovat POUZE 1× za celou dobu 
trvání akce! Rozhodující je IČO (1× nákup = 1× IČO = jedna registrace = možnost získat max. 5 autíček a 1 garáž). Pokud na jedno IČO 
přijde více registrací, tak pro zaslání odměny platí pouze a jen 1. zaslaná registrace.  
Více registrovaných jmen na jedno IČO není možné. Další registrace na stejné IČO s jiným jménem kupujícího budou vyřazeny! Každá registrace 
živnostníka či zástupce právnické osoby, který realizoval nákup tvarovek Wavin Ekoplastik, trubek Fiber Basalt Plus nebo EVO PP-RCT či jejich 
kombinace, bude odměněna dle hodnoty nákupu, ale pouze 1×. Současná registrace registrační kartou na prodejně i na webu se považuje za 
duplicitní a zaznamenána bude také pouze první registrace. Nárok na odměnu má pouze ten živnostník nebo zástupce právnické osoby, který 
zakoupí tvarovky Wavin Ekoplastik, trubky Fiber Basalt Plus nebo EVO PP-RCT či jejich kombinaci a řádně a pravdivě vyplní veškeré údaje na 
registrační kartě nebo registruje kód z registrační karty na webu a vyplní tam registrační údaje. Vyplněné tištěné registrační karty pro registraci 
odevzdejte nebo vhoďte do připraveného boxu u svého obchodníka. Akce probíhá výhradně na vybraných prodejních místech u vybraných 
velkoobchodních partnerů. Registrace je platná pouze s nákupem uvedených produktů. Zda proběhla registrace oprávněně, bude zpětně 
kontrolováno dle platného IČO z registrace u obchodníka.  
 
Registrace registrační kartou 
Pro získání odměny je třeba při prvním nákupu úplně a pravdivě vyplnit, odtrhnout a odevzdat registrační část karty (levá strana karty, část bez 
odtrhávacích lístečků.) Dále odtrhnout vybranou odměnu a vhodit ji společně s registrací do boxu. Druhou část karty se zbývajícími útržky si ponechte 
a dobře uschovejte pro další nákupy. Registrační karty jsou k dispozici u každého velkoobchodního partnera akce. 
 
Registrace na www 
Druhá možnost, jak získat odměnu, je registrace na webu. Na stránce wavin.cz vyplňte registrační údaje, doplňte unikátní kód z registrační karty a 
zvolte odměnu. Pro získání odměny za další nákupy využijte opět online formulář, ve kterém zadáte opět  nikátní kód z registrační karty a zvolíte 
odměnu. 
 
Termíny 
1. 9. 2021 do 30. 11. 2021 včetně. Odměny při vyplnění registrační karty nebo registrací na webu budou zaslány vždy poštou na uvedenou adresu 
při registraci. Odměnu všem registrovaným i speciální losované odměny budeme zasílat do 30 dnů od ukončení každého kola na adresy uvedené 
v registracích.  
První kolo registrací začíná 1. 9. 2021 a končí 30. 9. 2021. 
Druhé kolo registrací začíná 1. 10. 2021 a končí 31. 10. 2021.  
Třetí kolo registrací začíná 1. 11. 2021 a končí 30. 11. 2021. 
 
Nárok na odměnu 



Nárok na odměnu má každý registrovaný účastník při splnění všech výše uvedených podmínek a to maximálně 1×. Účast v akci a odměny není 
možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce, 
či akci úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady a to včetně změny odměn. Obrázky odměn jsou ilustrační! 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Vyplněním tištěné registrační karty nebo registrací na webu vyjadřuje účastník akce souhlas s pravidly akce a se zpracováním osobních údajů v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., rozšířeným o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), 2016/680 (GDPR), o ochraně 
osobních údajů. Pravidla jsou k dispozici také na webu wavin.cz  
 
Všeobecné podmínky  

• Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Výherci nejsou 
oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na 
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

• Výhry nejsou právně vymahatelné. Nevydané výhry propadají pořadateli.  

• O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, 
odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na výše 
uvedených webových stránkách akce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. 

 
30. 8. 2021, Kostelec 
nad Labem, Wavin Czechia s.r.o. 

 


