
PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE: 

Kup telefon vivo X80 Pro a získej bezdrátovou nabíječku (dále jen „nákupní akce“ nebo „akce“) 

 

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („pravidla“) akce. Tato pravidla jsou jediným 

dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Aktuální verze těchto pravidel bude po celou 

dobu konání akce dostupná na webové stránce www.vivobonus.cz („webové stránky“). Pořadatelem 

a organizátorem nákupní akce je ZHI SHENG INTERNATIONAL CZECH s.r.o., IČO: 09833544, Čimická 

717/34, 182 00 Praha, (dále jen „pořadatel“ nebo „organizátor) 

 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ NÁKUPNÍ AKCE 

Nákupní akce s možností získat zdarma bezdrátovou rychlonabíječku vivo Flash Charge 50W za nákup 

telefonu vivo X80 Pro probíhá v termínu od 1. 8. 2022 00:00:00 hod. do 31. 8. 2022 23:59:59 hod. 

(dále jen „doba konání akce“) u vybraných prodejců elektroniky, na území České republiky. Telefon 

vivo X80 Pro musí pocházet z české distribuce. Registrovat se lze od 1. 8. 2022 00:00:00 hod. do 30. 9. 

2022 23:59:59 hod., registrace musí být provedena na webových stránkách www.vivobonus.cz do 30 

dnů od nákupu. 

 

III. ÚČAST V NÁKUPNÍ AKCI, REGISTRACE 

Nákupní akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky (dále jen „účastník“), která u vybraných prodejců elektroniky v době konání akce 

zakoupí mobilní telefon vivo X80 Pro. Účastník se smí s jedním produktem a jedním sériovým číslem 

registrovat pouze jednou. Účastník má na základě jedné registrace nárok získat pouze jednu odměnu 

v rámci dané nákupní akce, do níž se registroval. Originál nákupního dokladu je účastník povinen 

uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky 

účasti na nákupní akci. Účastník nemá nárok na odměnu v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít 

důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z 

účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Účastník nemá dále 

nárok na odměnu v případě, že registrovaný telefon vivo X80 Pro nebyl zakoupen na území České 

republiky v rámci oficiální české distribuce. 

 

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ 

Nárok na získání odměny má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému 

řádně zaregistrovanému účastníkovi bude odměna zaslána do dvaceti (20) pracovních dnů od 

registrace na webové stránce www.vivobonus.cz. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly, zda nebylo 

zboží vráceno v zákonné lhůtě 14 dnů, až následně bude zaslán dárek účastníkovi akce. Každý 

účastník odpovídá za správnost údajů vyplněných v registraci. V případě nemožnosti doručení 

odměny z důvodu chybně uvedených kontaktních údajů účastník ztrácí nárok na odměnu. V případě 

vrácení zakoupeného mobilního telefonu vivo X80 Pro, v rámci zákonné lhůty 14 dnů od zakoupení, 

vzniká účastníkovi povinnost vrátit získanou odměnu zpět organizátorovi akce.  

 

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. 

Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání odměn, a 

ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i 

právo nepřiznat účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či 

http://www.vivobonus.cz/
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se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to 

bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy 

pořadateli. 

 

2. Registrací bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a 

případně jinak pořadateli či organizátorovi poskytnuté v souvislosti s nákupní akcí budou zpracovány 

Pořadatelem či Organizátorem, jakožto správcem a zpracovatelem osobních údajů, pro účely splnění 

povinností vyplývajících z nákupní akce (tedy zejm. předání odměny a povinnostmi plynoucími z 

daňových a dalších právních předpisů) 

 

4. Pokud účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-

mailová adresa) zpracovány správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených 

správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb 

pořadatele a organizátora. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 

10 let od konce doby konání akce a účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce 

osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je 

obchodním sdělením. 

 

5. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k 

osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na 

výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či 

jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování 

osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž 

zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné 

důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka zejména, je-li 

důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Bližší informace o uplatnění těchto práv naleznete v čl. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobních údajů. 

 

VI. OSTATNÍ 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí 

účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, na této nákupní akci je Česká obchodní inspekce, 

na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a 

podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě 

návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na 

zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových 

stránkách České obchodní inspekce. 

 

Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu 

online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup 

mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím 

řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem 

na Českou obchodní inspekci či na soud V případě dotazů nás prosím kontaktujte na na e-mailové 

adrese: vivobonus@cz.vivo.com. 

 

 

V Praze dne 31. 7. 2022 


