
 

 

„Vybarvi to s námi a uprav si fasádu“ 
Pravidla marketingové akce 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Organizátorem marketingové akce (dále jen MA) je společnost LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, 373 

12, IČ 279 94 961, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 16853 (dále 
jen Organizátor). 

1.2. Doba konání MA je od 15. 4. 2019 do 15. 6. 2020 
1.3. Účastníkem MA může být jakákoliv (právnická či fyzická) osoba – zpracovatel materiálu, která v době konání MA 

koupí a odebere akční zboží v předepsaném množství dle níže uvedených pravidel.  
 

2. Podmínky pro získání odměn v MA 
2.1. Účastník MA pro účely získání odměny v MA musí splnit současně tyto podmínky:  

1. Zakoupit v období od 15. 4. do 15. 6. 2020 jakoukoliv z uvedených pastovitých omítek:  
Cemix ActivCem, balení 25 kg 
Cemix DuoCem, balení 25 kg 
Cemix TetraCem, balení 25 kg 

2. Prostřednictvím obchodně-technického poradce LB Cemix, s.r.o. doložit doklad o úhradě odebraného zboží 
za sledované období.  

2.2. Průběh a vyhodnocení akce: 
1. Odměna v hodnotě 2 600,- Kč náleží za odběr 30 ks balení omítek (25 kg) uvedených v bodě 2.1. 
2. Odběry lze vyhodnocovat v uvedených termínech nebo sčítat za celou dobu trvání akce:  
- za období 15.4. – 15.5. – vyhodnocení do 30. května 2020 
- za období 16.5. – 15.6. – vyhodnocení do 30. června 2020 
- za období 15.4. – 15.6. – vyhodnocení do 30. června 2020 
 

3. Přehled odměn MA 
3.1. Odměna v MA je dárkový box obsahující lahve s alkoholickými nápoji v hodnotě 2 600,- Kč. Organizátor doručí 

věcné ceny prostřednictvím svých obchodně-technických poradců do 6 týdnů od skončení MA.  
3.2. Organizátor si vyhrazuje právo pořídit fotografie z předání odměn, přičemž účastník MA převzetím odměny dává 

souhlas s použitím fotodokumentace pro reklamní účely organizátora.  
3.3. Organizátor MA si vyhrazuje právo omezit či pozměnit nabídku odměn pro případ vyčerpání zásob. 
3.4. Odměnou mohou být výlučně věcné ceny poskytnuté organizátorem MA. Finanční kompenzaci nelze         

  poskytnout.  
3.5. Odměnu nelze na Organizátorovi MA nijak vymáhat.  
3.6. Účastník MA bere na vědomí, že s nabytím odměny na něm leží daňová povinnost vyplývající z platné 

legislativy.   
3.7.  Na odměny získané MA nelze uplatnit práva odpovědnosti za jejich vady.  

 
4. Ostatní podmínky marketingového projektu 

4.1. Veškerá případná komunikace bude vedena s Účastníky MA výhradně elektronickou poštou nebo 
prostřednictvím obchodně-technických poradců LB Cemix, s.r.o.  

4.2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla této MA, či ji kdykoliv ukončit. 
4.3. Organizátor se zavazuje o změnách či zrušení MA přiměřeně informovat všechny účastníky – uveřejněním na 

webových stránkách www.cemix.cz.  
4.4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto MA, ve sporech,  

    pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel MA. 

http://www.cemix.cz/

