Smluvní podmínky - „GIGABYTE MB & Intel 9th Gen CPU Nabídka vrácení peněz“

Tato promo akce - „GIGABYTE MB & Intel 9th Gen CPU Nabídka vrácení peněz“ bude realizována
společností GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. a oprávněnými partnery. Zákazníci svojí účastí přijímají
následující smluvní podmínky („SP“) (článek 9: „Souhlas“).
1. Právní podmínky
Základem těchto SP jsou tyto informace o vrácení peněz a účasti spolu s oznámením o podmínkách
používání společnosti GIGABYTE a zásadami ochrany osobních údajů společnosti GIGABYTE. Promo
akce je omezená (na prvních 1 500 účastníků), přičemž účastí v promo akci zákazník souhlasí s těmito
SP. Společnost GIGABYTE smí tyto SP měnit prostřednictvím řádné komunikace a oznámení. Účastníci
jsou povinni tyto změny přijmout.
2. Lhůta pro nákup
Promo akce začíná v 00:01 středoevropského času („SEČ“) dne 08.06.2020 a končí v 23:59 SEČ dne
18.06.2020 („Doba promo akce“). Propagovaný(é) produkt(y) (viz Propagované produkty) musí být
zakoupen(y) od jednoho oprávněného partnera (viz Seznam e-prodejců níže) v rámci „doby promo
akce“ a v „oblasti promo akce“.

3. Lhůta pro uplatnění náhrady a právo na účast (stanovená lhůta)
Po uplynutí doby promo akce platí, že nabídka pro zákazníka na podání žádosti o náhradu je platná od
22.06.2020 do 26.07.2020 včetně, a to pro nákup jednoho z oprávněných balíčků (MB + CPU). Nabídka
je omezena na jednu položku na osobu (stejné jméno, stejná adresa a/nebo e-mailová adresa). Nabídka
je vyhrazena pro žijící, dospělé osoby bydlící ve Francii (včetně Korsiky), Velké Británii, Španělsku,
Německu, Švýcarsku, Polsku a České republice. Účast vyžaduje registraci uživatele k oficiálnímu
členskému účtu AORUS. Registrační formulář najdete zde:

FR https://member.aorus.com/fr/login
UK https://member.aorus.com/gb/login
ES https://member.aorus.com/es/login
DE https://member.aorus.com/de/login
SZ https://member.aorus.com/ch/login
PL https://member.aorus.com/pl/login
CZ https://member.aorus.com/cz/login

Zaměstnanci společnosti GIGABYTE, zaměstnanci z přidružených společností a/nebo zaměstnanci
partnerů společnosti GIGABYTE nebo spolupracující společnosti a agentury, obchodníci, distributoři a
jejich zaměstnanci/příbuzní nejsou k účasti na promo akci oprávnění. Kromě toho nárok na tuto promo
akci nemají firemní/komerční zákazníci.

4. Předmět a pravidla účasti
Účastí na této promo akci mohou účastníci získat peněžitý bonus v měně používané v příslušné oblasti
promo akce uvedené v příloze.
Účastník si musí zakoupit platný „propagovaný produkt“ v rámci „doby promo akce“ v „oblasti promo
akce“ od jednoho z oprávněných partnerů v zemi pobytu účastníka, žádost o uplatnění náhrady musí
být podána pouze do 14 dnů od zakoupení, přičemž musí být podána od 00:01 („SEČ“) dne 22.06.2020
do 23:59 („SEČ“) dne 26.07.2020 prostřednictvím online formuláře společnosti GIGABYTE, uvedeného
zde: www.gigabyte-emea-offer.com

Formulář musí být zcela a řádně vyplněn, s uvedením osobních údajů, platnou fakturou obchodníka
(od kterého byl propagovaný(é) produkt(y) zakoupen(y)), sériovým číslem produktu(ů) společnosti
GIGABYTE a platnými údaji o bankovním účtu.
Kromě toho musí účastník nahrát platnou fakturu. Údaje o osobní faktuře (jméno, adresa) musí
odpovídat předloženým informacím o zpětné náhradě.
Po přezkoumání a schválení žádosti převede společnost GIGABYTE bonus účastníkovi na určený
bankovní účet poskytnutý zákazníkem. Tento proces může trvat až 60 pracovních dnů. Pokud by pokus
o převod ze strany společnosti GIGABYTE nebo jí jmenovaných zástupců selhal, není společnost
GIGABYTE povinna provést další pokus.
Pokud účastník nemůže přijmout peněžní transakci z důvodu vnitrostátních nebo mezinárodních
zákonů nebo omezení ze strany poskytovatelů finančních služeb účastníka nebo poskytovatele
finančních služeb společnosti GIGABYTE nebo jejích pověřených zástupců, povede to k okamžitému
vyloučení z promo akce. Společnost GIGABYTE ani její zplnomocnění zástupci nejsou povinni
informovat zákazníka. Peníze budou převedeny, pouze pokud je účastník také majitelem bankovního
účtu.
Faktury musí odpovídat místním zákonným požadavkům. Promo akci nelze kombinovat s jinou promo
akcí společnosti GIGABYTE.
5. Propagované produkty
Je nutné zakoupit zahrnutý produkt nebo balíček produktů uvedený na seznamu „propagovaných
produktů“. Půjčené, pronajaté nebo použité produkty či vzorky jsou z promo akce vyloučeny. Dodací
list, potvrzení přijetí nebo potvrzení objednávky z prodejní platformy (při nákupu na internetu) nejsou
dostatečným dokladem.

Produkty, které jakýmkoli způsobem porušují duševní vlastnictví společnosti GIGABYTE nebo jejích
přidružených subjektů, jsou z promo akce vyloučeny.
Každý účastník smí nárokovat pouze jeden oprávněný balíček produktů určený pro promo akci. Jakékoli
zjištěné pokusy o dvojí nárokování mohou způsobit diskvalifikaci všech souvisejících nároků na promo
akci.

Pokud účastník vrátí propagovaný produkt, nárok na promo akci zaniká. Již vyplacené nárokované
náhrady musí být vráceny společnosti GIGABYTE. Kromě toho podnikne společnost GIGABYTE právní
kroky proti pokusu o podvod nebo zneužití.
Promo akci nelze kombinovat s jinou promo akcí společnosti GIGABYTE.
Účastník musí nákup provést u oprávněného e-prodejce ve své domovské zemi.

6. Náhrada
Žádost o náhradu lze podat pouze do 14 dnů od zakoupení.
Po podání žádosti obdrží účastník e-mail s potvrzením. Po úspěšném absolvování procesu ověření
obdrží účastník peněžitý bonus. Proces ověření může trvat maximálně 8 týdnů.
V případě chybějícího nebo neplatného dokladu o nákupu bude zákazník informován e-mailem na emailovou adresu uvedenou během procesu online registrace. Následně bude mít zákazník sedm (7) dní
na zaslání platného dokladu o nákupu. Pokud pořadatel promo akce neobdrží výše uvedený doklad do
7 dnů, bude žádost zamítnuta. Zákazník je povinen pravidelně si kontrolovat veškerou doručenou
poštu, včetně složky SPAM, aby zajistil správné přijetí veškeré komunikace.
Pokud účastník neobdrží vrácení peněz do 90 dnů od registrace, je odpovědný za kontaktování týmu
podpory prostřednictvím kontaktního formuláře, který najde na https://gigabyte-emeaoffer.com/contact/, aby mohlo být zahájeno šetření.
Zákazník má možnost zkontrolovat stav jím podaného nároku ve svém uživatelském profilu na adrese
www.gigabyte-emea-offer.com

7. Předčasné ukončení
Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo ukončit promo akci po řádné komunikaci
a oznámení s 10denním předstihem, pokud dojde k poruchám, chybám, podvodům, virům nebo
podobným incidentům a pokud dojde k ovlivnění správy, bezpečnosti, spravedlnosti, integrity nebo
postupu promo akce. Po předčasném ukončení nejsou k dispozici žádné možnosti ani požadavky.

8. Ochrana osobních údajů
Účastníci souhlasí s tím, že společnost GIGABYTE bude prostřednictvím této promo akce a v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů společnosti GIGABYTE uchovávat osobní údaje, jako jsou jména,
adresy, faktury a další informace uvedené v online formuláři společnosti GIGABYTE.
https://profile.gigabyte.com/PrivacyPolicy.aspx
Údaje jsou shromažďovány společností GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. se sídlem v č. 6, Baoqiang
Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taj-wan, R.O.C a jejím poskytovatelem služeb QWAMPLIFY
ACTIVATION pro správu promo nabídky a pro nezbytný účel propagační činnosti během uvedeného
období.
Pokud si přejete opravit, upravit nebo odstranit vaše osobní údaje, můžete tak učinit prostřednictvím
nastavení ve svém profilu na příslušné platformě. Pokud nastavení profilu není dostupné/použitelné,
nebo pokud si přejete vznést stížnost/dotaz na to, jak jsme nakládali s vašimi osobními údaji, můžete
se obrátit na našeho správce údajů na adrese mydata@gigabyte.com

9. Souhlas
Odesláním registračního formuláře účastník prohlašuje, že vzal na vědomí a souhlasí s těmito
podmínkami účasti. Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit nebo
opravit. Pokud účastník nepřijme změnu podmínek účasti, může svou registraci zrušit kontaktováním
týmu podpory na adrese https://gigabyte-emea-offer.com/contact/
Soudní vymáhání není dovoleno.
Jakékoli nároky na náhradu škody vůči společnosti GIGABYTE a jejím zaměstnancům nebo zástupcům
v souvislosti s promo akcí z jakéhokoli právního důvodu jsou omezeny na případy úmyslné nebo hrubé
nedbalosti v rozsahu povoleném zákonem. Smluvní podmínky a účast samotná podléhají místním
zákonům. Právoplatnou jurisdikcí je Amsterdam v Nizozemsku.

I) Propagované produkty, výše vrácení peněz a směnné kurzy
Oprávněné balíčky a výše vrácení peněz (EUR)

Směnné kurzy

Směnné kurzy platné od 08.06.2020 do 26.07.2020, které se mohou měnit bez předchozího
upozornění.

II) Seznam oprávněných e-prodejců

