
Pravidla – AKCE: RABAT 30% na vybraný nábytek 

I. Slovníček pojmů. 

§ 1 

Vysvětlení pojmů obsažených v těchto pravidlech:  

1. „Stránka“ webová stránka, umístěná na: www.darek.baumax.cz  

2. „Organizátor akce” / „BM” - BM Česko s.r.o. se sídlem v Praze, Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, 

Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

246100, IČO: 043 35 813, DIČ: CZ04335813.  

3. "Uživatel" - kterýkoli internetový uživatel, který navštíví webovou stránku.  

4. „Účastník akce / Zákazník – osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba 

nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která během akce uskutečňuje nákupy a jiné 

činnosti za podmínek stanovených v Pravidlech.  

5. „Akce” - promoční akce určena pro Zákazníky všech kamenných obchodů Organizátora promoční 

akce, umístěných na území České republiky (dále „Obchody“), která umožňuje Zákazníkům nákup 

vybraného zboží (tj. nábytku) se slevou 30% 6. „Slevový kupón” - řada čísel generovaných 

prostřednictvím webové stránky, opravňující Uživatele k nákupu vybraného zboží Obchodu se slevou 

30% v daném Obchodě BM  

7. „Politika” - politika souborů cookies používané BM, dostupná na www.baumax.cz/cookies/  

8. „Pravidla“ – podpora tohoto nařízení stanoví podmínky pro účast v Akci, trvání promoční akce, 

způsob informování o promoční Akci a podmínky a způsob reklamací spojených s promoční Akcí. 

(STAŽENÍ AKČNÍHO KUPÓNU) 

II. Obecná ustanovení. 

§ 2 

Předpisy vymezují mimo jiné pravidla poskytování elektronických služeb společností BM Uživatelům, 

což spočívá v tom, že jim umožňuje stáhnout akční kupón, aby využil výhodu propagačních akcí v 

kterémkoliv kamenném obchodě BM se sídlem v České republice.  

§ 3 

Chcete-li používat webovou stránku, je nutné splnit technické podmínky počítače nebo jiného 

zařízení uživatele, stačí pouze: přístup k internetu, účet s e-mailovou adresou, standardní operační 

systéme a internetový prohlížeč.  

§ 4 

Pro správné používání webových stránek je nutné povolit cookies ve vašem webovém prohlížeči. 

Soubory cookie se používají k udržování relace uživatele. Potom je lze smazat pomocí příslušných 

možností, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči nebo jiném softwaru. Podrobné informace o 

souborech cookie jsou uvedeny v Politice cookie.  

§ 5 

Je zakázáno provádět akce, jejichž cílem je zasahovat do softwaru webové stránky.  

http://www.darek.baumax.cz/
http://www.baumax.cz/cookies/


§ 6 

Je také zakázáno uvádět na webu stránky jakýkoli nezákonný obsah, zejména porušování platných 

právních předpisů, pravidel slušného chování nebo osobních práv třetí strany.  

III. Stáhnutí akčního kupónu. 

§ 7 

Po vstupu na webové stránky může uživatel stáhnout akční kupón. 

§ 8 

1. Pro stažení akčního  kupónu by uživatel měl vyplnit formulář na webových stránkách, kde uvede 

své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Poskytnutí platné e-mailové adresy je předpokladem pro 

realizaci akčního kupónu.  

2. Poté uživatel klikne na tlačítko "Stáhnout kupon"   

3. Pro odeslání formuláře a stažení propagačního kupónu je nutné přijmout Pravidla a Politiku 

cookies.   

4. Kliknutím na tlačítko "Stáhnout kupon" odesíláte formulář BM a generuje akční kupón. Akční 

kupón bude zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Uživatel si pak může vytisknout akční kupón z e-

mailové schránky.  

IV. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené elektronickou cestou. 

§ 9 

BM poukazuje na to, že zaslání propagačního kupónu na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem 

znamená, že služba je plně poskytována společností BM, a proto Uživatel souhlasí, že BM bude plnit 

službu v plné výši, tj. zašle  Akční kupón – v souladu s § 1837, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. 

Občanský zákoník: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byli 

splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a 

podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na 

odstoupení od smlouvy.”  

( VYUŽITÍ AKČNÍHO KOPÓNU ) 

V. Doba trvání akce a její rozsah. 

§ 10 

Akce trvá od 01.03.2018  do 30.04.2018   nebo do vyčerpání zásob. 

VI. Podmínky účasti v propagační akci. 

§ 11 

1. Pro  účast v propagační akci  musí zákazník splnit všechny následující podmínky:  

a) mít platný  akční kupón v tištěné verzi nebo uložen v mobilním zařízení ,  

b) informovat pokladní že chce provést nákup zboží (tj.. nábytku) v Akci se slevou -30%, prokázat se 

akčním kupónem v tištěné nebo elektronické verzi.  



2. Po provedení nákupu a po vystavení dokladu o koupi zákazníkovi pokladním - aniž by zákazník 

splnil podmínky popsané v bodě 1 výše - již není možné poskytnout zákazníkovi slevu na takto 

dokončenou nákupní transakci.  

3. Zákazník může po předložení platného propagačního kupónu nakoupit libovolný počet produktů, 

které jsou v propagační akci, s výhradou, že kvůli omezenému množství mají právo nakoupit toto 

akční zboží zákazníci, kteří se přihlásili jako první pro uplatnění slevy -30% prostřednictvím akčního 

kupónu.  

4. Zákazníci, kteří jako první – s ohledem na omezené množství zboží zařazeného do promoční akce – 

správným způsobem požádají o uplatnění slevy -30%, mají právo k nákupu tohoto zboží s toutéž 

slevou.  

( OSTATNÍ USTANOVENÍ ) 

VII. Osobní údaje. 

§ 12 

1. Organizátor propagační akce je správcem osobních údajů uživatelů / účastníků propagační akce, v 

souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v znění 

pozdějších novel.    

2. Veškeré osobní údaje uživatelů / účastníků propagace budou uloženy a zpracovány v sídle firmy 

BM Česko s.r.o. se sídlem v Praze, Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, za účelem provádění promoční 

akce.  

3. Uživatel / účastník propagační akce, jehož údaje budou uchovány v souboru osobních údajů, má 

právo kontrolovat své osobní údaje a opravit je, stejně jako právo požadovat vymazání osobních 

údajů.   

4. Poskytnutí správných osobních údajů účastníky je dobrovolné, ale nezbytné pro využití této 

propagační akce.  

VIII. Reklamace. 

§ 13 

 1. Reklamace týkající se průběhu promoční akce:  

a) v případech týkajících se provozu webové stránky nebo poskytnutí služeb uvedených v § 2 

pravidel, musí být zaslána poštou nebo osobně na adresu BM uvedenou v § 1 odst. 2) pravidel s 

popisem "Reklamace – propagační akce - SLEVA 30% na vybraný nábytek" – do 14 dnů ode dne, kdy 

došlo k nesrovnaloste v provozu webové stránky nebo poskytování služeb uvedených v § 2 Pravidel 

b) v ostatních případech musí být reklamace podána osobně v obchodě, ve kterém byl proveden 

nákup -  a to v průběhu 14 dnů od provedení nákupu.  

2. Ve reklamaci uveďte údaje Uživatele / Zákazníka potřebné k zaslání informací o výsledku 

reklamačního řízení a popisu případných nesrovnalostí při provozu webové stránky nebo služeb 

uvedených v Pravidlech. V případech uvedených v bodě 1 písm. b) výše, uveďte prosím doklad o 

koupi během propagační akce.   

3. Rozhodnutí organizátora promoční akce v případě reklamace je konečné a závazné. Uživatel / 

zákazník o rozhodnutí organizátora bude písemně informován na adresu uvedenou v reklamaci do 14 

dnů ode dne podání reklamace.  



IX. Závěrečné ustanovení. 

§ 14  

1. Navrhovatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla (včetně zkrácení nebo zrušení Akce) v průběhu 

akce. Akce může být zkrácena zejména kvůli omezenému počtu produktů způsobilých pro propagační 

akci.   

2. Podmínky jsou dostupné u pokladen v kamenných obchodech.   

3. Zaměstnanci obchodu nejsou povinni informovat zákazníky o probíhající Akci. 

 4. Pravidla jsou umístěna na: www.darek.baumax.cz/pravidla a sídle BM, zmíněné v § 1 pkt 2) 

Pravidel.  

5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto pravidla bez uvedení důvodu. Změny pravidel však 

nesmí porušovat práva, která získali účastníci.   

6. Ve věcech, na něž se tato pravidla nevztahují, se vztahují obecně závazné právní předpisy. 


