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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Praha 5, Radlická 520/117, Jinonice, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306379 („Společnost Albert“) pořádá prodejní akci v rámci vánoční kampaně s LEGO© mini stavebnicemi a velikonoční
kampaně s LEGO© (mini-)stavebnicemi a Mini BOSCH nářadím („Akce“).
Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel Akce („Pravidla“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných
stejně jako tento dokument.
Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na informacích prodejen Společnosti Albert a rovněž na webových stránkách www.albert.cz/lego a www.
albert.cz/bosch („Webové stránky“).
DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Akce se uskuteční v období ode dne 17. března 2021 do dne 11. května 2021 nebo do vyprodání zásob s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen
ve stanoveném období („Doba konání Akce“).
Akce bude probíhat ve všech kamenných prodejnách (supermarketech a hypermarketech) provozovaných Společností Albert na území České republiky, jejichž
seznam je dostupný na webové stránce https://www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen („Místo konání Akce“).

3.
3.1
3.2

ÚČAST V AKCI
Účastníkem Akce může být fyzická osoba, která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“).
Akce se mohou zúčastnit pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost Albert si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit
splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit.
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PODMÍNKY AKCE
Zákazník se do Akce zapojí tak, že v Době konání Akce a v Místě konání Akce zakoupí libovolné zboží za minimálně 200 Kč po uplatnění všech slevových kupónů
(např. za vratné obaly apod.), přičemž za každých 200 Kč vynaložených na nákup zboží získá 1 bod na sběratelskou kartičku. Sběratelské kartičky se vydávají
u pokladen a v informačních koutcích kamenných prodejen Společnosti Albert.
Jako bonus od Společnosti Albert jsou na každé sběratelské kartičce již 3 předtištěné a platné body. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu nejméně
200 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky uvedené v těchto Pravidlech. Body se v kamenných prodejnách Společnosti Albert vydávají přímo u pokladen,
bezprostředně po nákupu zboží.
Za kompletně vyplněnou sběratelskou kartičku (obsahující 10 získaných bodů) si může Zákazník vybrat a za zvýhodněnou cenu zakoupit libovolné zboží
z reklamních vizuálů (obsahujících rovněž zkrácenou verzi Pravidel) k vánoční kampani s LEGO© mini stavebnicemi a velikonoční kampani s LEGO© (mini-)
stavebnicemi a dětskými sadami nářadí BOSCH Mini dostupných v prodejnách Společnosti Albert a na Webových stránkách („Odměna“). Body lze uplatnit pouze
v rámci Doby konání Akce.
UPOZORNĚNÍ: Pro zakoupení Odměny z vánoční kampaně (ministavebnice LEGO©) v rámci Akce lze využít i vyplněnou sběratelskou kartičku z vánoční
kampaně s body získanými za nákupy v Místě konání akce mimo Dobu konání akce.
Zákazník má možnost si v supermarketech Společnosti Albert vybrat Odměny z následujících kategorií:
(i) několik různých variant ministavebnic LEGO© z vánoční kampaně (kód LEGO19; za 10 bodů s doplatkem za 19,90 Kč); s ohledem na doprodej zásob z vánoční
kampaně se může dostupnost konkrétních variant v jednotlivých prodejnách velmi lišit;
(ii) 10 různých variant ministavebnic LEGO© z velikonoční kampaně (kód LEGO29; za 10 bodů s doplatkem za 29,90 Kč); a
(iii) 2 varianty stavebnic LEGO© z velikonoční kampaně (kód LEGO99; za 10 bodů s doplatkem za 99,90 Kč).
Zákazník má možnost si v hypermarketech Společnosti Albert vybrat Odměny z následujících kategorií:
(i) několik různých variant ministavebnic LEGO© z vánoční kampaně (kód LEGO19; za 10 bodů s doplatkem za 19,90 Kč); s ohledem na doprodej zásob z vánoční
kampaně se může dostupnost konkrétních variant v jednotlivých prodejnách velmi lišit;
(ii) 10 různých variant ministavebnic LEGO© z velikonoční kampaně (kód LEGO29; za 10 bodů s doplatkem za 29,90 Kč);
(iii) 2 varianty stavebnic LEGO© z velikonoční kampaně (kód LEGO99; za 10 bodů s doplatkem za 99,90 Kč); a
(iv) 2 varianty sad dětského nářadí BOSCH Mini z velikonoční kampaně (kód BOSCH; za 10 bodů s doplatkem za 399,90 Kč).
Zákazník si vybranou Odměnu zakoupí distančním způsobem prostřednictvím (i) SMS zprávy odeslané ve formátu dle kategorie zvolené Odměny (SMS kód LEGO19,
LEGO29, LEGO99 nebo BOSCHMINI), kterou odešle na telefonní číslo + 420 736 350 733 nebo (ii) telefonního hovoru přes hlasový automat, který je dostupný
na telefonní lince 800 402 402 (Zákazník postupuje podle pokynů hlasového automatu).
Postup pro zakoupení Odměny je následující:
(a) Postup přes SMS:
(i) Zákazník pošle SMS na číslo +420 736 350 733.
(ii) V textu SMS uvede kód Odměny, kterou chce objednat (např. LEGO29).
(iii) V případě objednávky více kategorií Odměn nebo více kusů jedné kategorie Odměny Zákazník uvede označení všech Odměn s mezerou (např. LEGO29 LEGO99
apod.).
(iv) Kód Odměny je uváděn ve znění dle doplatku příslušné Odměny bez uvedení haléřů.
(v) Potvrzovací SMS s výzvou k vyzvednutí Odměny a kódem pro vyzvednutí obdrží Zákazník na stejné telefonní číslo, ze kterého odeslal objednávkovou SMS
(musí se vždy jednat o mobilní telefonní číslo, nikoliv pevnou linku). Pokud si Zákazník objednal více Odměn, obdrží potvrzovací SMS s kódem pro každou
z objednaných Odměn.
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(vi) Na informacích (pokladně) příslušné kamenné prodejny Společnosti Albert si Zákazník vyzvedne Odměnu/y.
(vii) Při vyzvedávání Odměn v kamenných prodejnách Společnosti Albert je Zákazník povinen se prokázat potvrzovací SMS (případně příslušným kódem pro
vyzvednutí) a řádně vyplněnou sběratelskou kartičkou.
(viii) po zaplacení doplatku příslušné Odměny bude Zákazníkovi tato Odměna vydána.
(b) Postup přes hlasový automat:
(i) Zákazník zavolá na bezplatnou zákaznickou linku prodejen Společnosti Albert 800 402 402.
(ii) Pro objednávku Odměny je potřeba zvolit 1.
(iii) Pokud si Zákazník přeje nakoupit Odměny dostupné v supermarketech – zvolí 1.
(iv) Pokud si Zákazník přeje nakoupit Odměny dostupné v hypermarketech – zvolí 2.
(v) V další volbě si Zákazník vybere kategorii Odměny (LEGO19, LEGO29, LEGO99 nebo BOSCHMINI). Kód Odměny je uváděn ve znění dle doplatku příslušné
Odměny bez uvedení haléřů.
(vi) V případě, že si chce Zákazník objednat více Odměn – zvolí #.
(vii) Po výběru Odměn/y Zákazník vyčká na potvrzovací SMS s výzvou k vyzvednutí Odměny a kódem pro vyzvednutí, kterou obdrží na stejné telefonní číslo, ze
kterého telefonoval na zákaznickou linku (musí se vždy jednat o mobilní telefonní číslo, nikoliv pevnou linku). Pokud si Zákazník objednal více Odměn, obdrží
potvrzovací SMS s kódem pro každou z objednaných Odměn.
(viii) Na informacích (pokladně) příslušné kamenné prodejny Společnosti Albert si Zákazník vyzvedne Odměnu/y.
(ix) Při vyzvedávání Odměn v kamenných prodejnách Společnosti Albert je Zákazník povinen se prokázat potvrzovací SMS (případně příslušným kódem pro
vyzvednutí) a řádně vyplněnou sběratelskou kartičkou.
(x) po zaplacení doplatku příslušné Odměny bude Zákazníkovi tato Odměna vydána.
V případě nedostupnosti konkrétní varianty Odměny z příslušné kategorie ve zvolené prodejně má Zákazník možnost (i) zvolit k vyzvednutí Odměny jinou prodejnu
Společnosti Albert či (ii) počkat na doplnění skladových zásob příslušné prodejny (pokud nedošlo k jejich úplnému vyčerpání) a vyzvednout si Odměnu později
(v jiný den či jiný čas).
V případě, že se Zákazník při vyzvedávání zakoupené Odměny z příslušné kategorie (LEGO19, LEGO29, LEGO99 nebo BOSCH) rozhodne, že má zájem zakoupenou
kategorii změnit a zakoupit a vyzvednout si Odměnu z jiné kategorie (například namísto zakoupené Odměny z kategorie LEGO29 si zakoupit a vyzvednout Odměnu
z kategorie LEGO99) musí nejdříve odstoupit od kupní smlouvy na již zakoupenou Odměnu z příslušné kategorie (postačuje jasný a srozumitelný ústní projev vůle
adresovaný obsluhujícímu pracovníkovi příslušné prodejny Společnosti Albert) a následně postupem dle článků 4.8(a) či 4.8(b) těchto Pravidel zakoupit Odměnu
novou již v rámci nově preferované kategorie Odměn (pravidlo uvedené v článku 4.9 těchto Pravidel se uplatní obdobně i na nově zakoupenou Odměnu).
Výjimečně lze 1 bod získat rovněž při nákupu partnerského produktu, u kterého bude tato možnost v příslušné kamenné prodejně Společnosti Albert výslovně
uvedena, a to bez ohledu na cenu takového partnerského produktu anebo celkovou cenu nákupu ve smyslu článků 4.1 a 4.2 těchto Pravidel.
Body v rámci Akce není možné získat za nákup pohonných hmot.
Jednotlivé body jsou pro účely evidence a případné následné kontroly jejich uplatnění ze strany Společnosti Albert očíslovány.
Zákazník není oprávněn uplatňovat vydání bodu v jiném supermarketu nebo hypermarketu Společnosti Albert, než ve kterém učinil svůj nákup, a to ani v případě,
že v této prodejně došlo k vyčerpání zásob bodů.
Společnost Albert je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněna požádat Zákazníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek),
na základě, kterých byly Zákazníkovi v souladu s těmito Pravidly Akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro
případ takovéto kontroly je Zákazník povinen si takové účetní doklady (účtenky) ponechat a na vyžádání odpovědného pracovníka Společnosti Albert je předložit
ke kontrole.
Každý Zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně (tj. s několika sběratelskými kartičkami), vždy však při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel.
Společnost Albert má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost Albert je oprávněna s konečnou platností
vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto
rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Společnost Albert je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na bezplatné zákaznické lince dostupné na telefonním čísle 800 402 402.
Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a obchodními podmínkami Společnosti Albert pro prodej Odměn
prostřednictvím SMS či hlasového automatu dostupnými na Webových stránkách a v informačních koutcích (na pokladnách) prodejen Společnosti Albert („Obchodní
podmínky“) a zavazuje se tyto dokumenty plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravena v těchto Pravidlech nebo
Obchodních podmínkách (případně přehledně graficky zpracovány na reklamních vizuálech k této Akci), se řídí obecně závaznými právní předpisy České republiky.
Společnost Albert si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání
důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti Albert. Každá taková změna bude vyhlášena na Webových stránkách, kde jsou
k dispozici platná a úplná Pravidla Akce. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Změny bude Společnost Albert provádět
pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti Albert, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky,
že Společnost Albert bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
V případě, že dojde ke změně aktuálně platných podmínek stanovených pro maloobchodní prodej zboží v kamenných obchodech (zejména formou krizových
opatření vlády České republiky) a bude opětovně bez dalšího povolen prodej sortimentu Odměn, bude možné tyto Odměny zakoupit přímo v kamenných prodejnách
Společnosti Albert bez nutnosti realizovat distanční prodej (ve smyslu článku 4.7 těchto Pravidel).
Při uplatňování práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) u Odměn zakoupených v rámci Akce se postupuje dle platného znění Obchodních podmínek.
Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze Akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické osoby.
Zákazník nemá oprávnění požadovat při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body vyplacení částky odpovídající slevě z původní ceny Odměny
v penězích.
Společnost Albert nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením Zákazníka do Akce a nesprávným použitím Odměny.

Dne 15. 4. 2021.

