
Podmínky účasti   

Podmínky účasti v kampani Full Service ZDARMA od 1. května 2022 do 31. prosince 2022 

Účast na propagační akci podléhá výhradně níže uvedeným podmínkám. 

 
1) Organizátorem akce Full Service ZDARMA je Metabo s.r.o, Královická 1793, 250 01 
Brandýs nad Labem. 

 
2)  Účastí v této propagační akci účastník souhlasí s těmito podmínkami.  

Osoby, které jsou v době své účasti na propagační akci starší 18 let a které mají trvalé místo 
podnikání nebo bydliště v České republice, jsou způsobilé k účasti. Velkoobchodníci a 
maloobchodníci nejsou způsobilí k účasti. 

 
3) Vyřazení z akce Full Service ZDARMA 
Organizátor má právo vyloučit účastníky z akce a vyloučit je i z budoucí účasti v takových 
propagačních akcích, kteří poskytnou nepravdivé nebo neúplné informace (srov. mimo jiné 
článek 4.3), kteří manipulují s procesem účasti, kteří úmyslně porušují pravidla účasti nebo 
se jinak pokoušejí ovlivnit účast nespravedlivým nebo neoprávněným způsobem. Kromě toho 
se akce týká výhradně registrací koncových zákazníků nebo registrace koncových zákazníků 
prodejci. Pokud prodejce provádí registraci, musí být poskytnuty správné údaje koncového 
zákazníka. Podmínkou je souhlas koncového zákazníka. Service Portál Metabo a aplikace 
Metabo k tomu poskytují automatizovaný proces.  

Registrace provedené na účtu prodejce jsou z propagační akce vyloučeny. 

 
4) Implementace a zpracování 

4.1.) Účastník, který si zakoupí pneumatické kladivo v Metabo autorizované prodejní síti v 
České republice v období kampaně od 1.05.2022, 00:00 hod. do 31.12.2022, 23:59 hod. 
Datum na dokladu o nákupu bude použito k ověření. Účastník musí zaregistrovat kladivo 
Metabo zakoupené ve výše uvedeném období propagační akce v aplikaci Metabo nebo 
nejpozději metabo-service.com do 31.12.2022.  

Registrace se dále nesmí uskutečnit později než 4 týdny od data nákupu. 
Účastník následně získá Full Service pro zakoupené a registrované kladivo Metabo v 
hodnotě až 2.590 Kč bez DPH ZDARMA. "Podmínky Full Service" společnosti Metabo, které 
si můžete prohlédnout na metabo-service.com, se odpovídajícím způsobem vztahují na 
BEZPLATNÝ Full Service. Další dohody mezi účastníkem a společností Metabo zůstávají 
nedotčeny. 

4.2.) Je odpovědností účastníka zjistit, zda zakoupené kladivo Metabo je akčním zbožím. 

4.3) Pro zpracování jsou od účastníka vyžadovány následující údaje:                                 
Jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa. Účastník odpovídá za správnost svých údajů. 

4.3) Platba v hotovosti za Full Service ZDARMA nebo převod na jiné zařízení je vyloučena. 



4.4) Dojde-li k zániku kupní smlouvy po uzavření smlouvy z jakéhokoli důvodu, nárok na 
získání BEZPLATNÉHO Full Service zaniká. 

5) Předčasné ukončení akce Full Service ZDARMA.  
Akce Full Service ZDARMA se bude konat ve výše uvedeném období. Metabo si vyhrazuje 
právo zrušit nebo ukončit akci zcela nebo částečně. Metabo využije této možnosti zejména v 
případě, že z určitých důvodů, jako jsou technické nebo právní důvody, nelze zaručit řádné a 
pravidelné provádění propagační akce. 

6) Ochrana osobních údajů  

Zpracováváme a používáme osobní údaje poskytnuté účastníkem písemně, zejména jméno 
a příjmení, adresu a e-mailovou adresu, pro účely řádného zpracování podkladového 
smluvního vztahu v souladu s čl. 6 odst. 1b ochranou údajů, včetně poskytování Full Servisu 
a pokud to vyžaduje zákon nebo právní předpis, např. vůči finančnímu úřadu za dodržení 
retenčních lhůt. Jakékoli další použití osobních údajů účastníka bude probíhat pouze                 
s dobrovolným souhlasem účastníka. 

V případě, že je prohlášení o souhlasu uděleno v rámci akce Full Service ZDARMA, čl. 6 
(1a) ochrana údajů je právním základem pro zpracování údajů na základě souhlasu. Souhlas 
se zpracováním údajů pro reklamní účely lze kdykoli odvolat, např. písemně na adresu 
Metabo s.r.o., Královická 1793, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mailem na adresu 
info@metabo.cz nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého reklamního e-
mailu. 

Údaje poskytnuté účastníkem nebudou zásadně předány třetím stranám, pokud předání není 
nezbytné pro realizaci kampaně Full Service ZDARMA nebo odeslání newsletteru Metabo a 
neexistuje oprávnění k přenosu podle zákona o ochraně údajů. 

Další informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách Metabo: 
https://www.metabo.com/cz/cs/info/obecne-informace/ochrana-udaju/ 

7) Právní proces  
Právní postih je vyloučen. 

8) Ustanovení o oddělitelnosti 

Tyto podmínky účasti a celý právní vztah mezi účastníkem a pořadatelem podléhají 
výhradně právu České republiky. V případě, že jednotlivá ustanovení podmínek účasti budou 
nebo se stanou neplatnými, zůstává platnost zbývajících podmínek účasti nedotčena. 

9) Změna podmínek účasti 
Podmínky účasti může Metabo kdykoli změnit bez zvláštního oznámení. 


