
 

 

 
Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky motivačního 

programu pro odběratele stavební tepelné izolace společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o. s názvem „NAMASTI 

SI KAPSU“. Podmínky a pravidla motivačního programu pro odběratele mohou být pozměněna pouze formou 

písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

 

1. Provozovatelem soutěže je: 

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.  
Bucharova 2641/14 
158 00 Praha 5 
DIČ: 27242293 
 

 

2. Organizátorem soutěže je: 

společnost PROMO PLANET, s.r.o., se sídlem Táborská 125, 615 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ27718409  
(dále jen „organizátor“). 

 

3. Sales promo pro odběratele „NAMASTI SI KAPSU“: 

Sales promo „NAMASTI SI KAPSU“ (dále jen „sales promo“ nebo také jako „motivační program“) je název motivačního 
programu, který provozovatel připravil jako benefit pro své maloodběratele – realizační firmy, koncové zákazníky a 
velkoodběratele – přímé odběratele provozovatele.  
Motivační program bude probíhat v termínu: 
- od 27.10.2010 do 31.1.2011 včetně pro maloodběratele – realizační firmy a koncové zákazníky  
- od 27.10.2010 do 30.11.2010 pro velkoodběratele – přímé odběratele  provozovatele  
(dále jen „doba konání“) na území České republiky v provozovnách velkoobchodů označených propagačními materiály 
vztahující se k soutěži (dále jen „místo  konání“).  

 

4. Soutěžní výrobky 

Motivační program se vztahuje na produkt provozovatele dodávaný do velkoobchodní sítě v rámci České republiky pod 
obchodním názvem UNIFIT. Konkrétně se jedná o tyto řady: Unifit 032,35,37,39  (TI 132 U, TI 135 U, TI 137 U, TI 140 
U)  (dále jen „ soutěžní výrobek“). 
 

5. Podmínky účasti: 

 
Podmínky účasti pro maloodběratele - realizační firmy a koncové zákazníky  

 

Účastníkem soutěže se může stát právnická osoba (odběratel – realizační firma) a taktéž každá FO starší 18 let včetně 
fyzické osoby, která je zaměstnancem (v trvalém pracovním poměru) některého z odběratelů velkoobchodu, který 
v době konání soutěže zakoupí soutěžní výrobek za stanovený minimální počet bodů a registruje se na stránkách 
provozovatele. Daný zaměstnanec je oprávněn se účastnit soutěže výhradně se souhlasem zaměstnavatele.  
Účast v soutěži je podmíněna řádnou registrací odběratele na webových stránkách provozovatele 
www.knaufinsulation.cz. Po řádné registraci bude odběratel zaevidován a na uvedenou e-mailovou adresu obdrží 
přístupové údaje. Po získání přístupových údajů může po přihlášení zapisovat zakoupený soutěžní výrobek.  
Nákup soutěžního výrobku eviduje soutěžící na webových stránkách provozovatele www.knaufinsulation.cz 
prostřednictvím k tomu určenému formuláře. Pro uznání odběru je účastník povinen pravdivě vyplnit všechny informace 
uvedené ve formuláři: dodavatel (název, DIČ), termín zakoupení (nákup musí být uskutečněn v době konání soutěže), 
číslo faktury (či jiného dokladu o zakoupení soutěžního výrobku), počet zakoupených rolí soutěžního výrobku, projekt 
na který budou soutěžní výrobky použity (ulice, číslo popisné, město, PSČ; v případě novostavby označení parcely).  
Za každou 1 zakoupenou roli soutěžního výrobku bude soutěžícímu přičten 1 BOD.  
Získané body může soutěžící on-line směňovat za nabízené odměny prezentované na stránkách provozovatele.  
 



 

 

V případě uskutečnění registrace a první objednávky odměny do 30.11.2010 bude účastníkovi programu (realizační 
firmě či koncovému zákazníkovi) automaticky přičteno 5 bodů.  
 
Motivačního programu je možno se zúčastnit opakovaně. Čím více soutěžních výrobků soutěžící nakoupí, tím více 
odměn může za získané body objednat.  

 

Podmínky účasti pro velkoodběratele – přímé odběratele  provozovatele 

 

Soutěže se mohou zúčastnit velkoodběratelé, přímí odběratelé provozovatele, jimž jsou provozovatelem v  době konání 
soutěže distribuovány soutěžní výrobky a kteří nasbírají v době konání soutěže stanovený minimální počet bodů pro 
získání výher.  
Účast v soutěži je podmíněna registrací velkoodběratele na webových stránkách provozovatele www.knaufinsulation.cz. 
Po registraci bude odběratel zaevidován a na uvedenou e-mailovou adresu obdrží přístupové údaje. Po získání 
přístupových údajů může po přihlášení zapisovat zakoupený soutěžní výrobek.  
Nákup soutěžního výrobku eviduje soutěžící na webových stránkách provozovatele www.knaufinsulation.cz 
prostřednictvím k tomu určenému formuláře. Pro uznání odběru je účastník povinen pravdivě vyplnit všechny informace 
uvedené ve formuláři: termín zakoupení (nákup musí být uskutečněn v době konání soutěže), číslo faktury (či jiného 
dokladu o zakoupení soutěžního výrobku), počet zakoupených rolí soutěžního výrobku.  
Velkoodběratelé, přímí odběratelé provozovatele, mohou v rámci motivačního programu uplatnit pouze role určené 
k naskladnění, tedy k zajištění servisu plynulých dodávek pro jejich odběratele. Nebudou uznány nákupy soutěžních 
výrobků dodávaných pro konkrétní projekty maloodběratelů, dále nebudou uznány nákupy soutěžních výrobků výrobci 
prefabrikovaných domů a stěnových segmentů. Posouzení tohoto kritéria je plně v kompetenci provozovatele. 
Za každou 1 roli zakoupenou velkoodběratelem na sklad bude přičteno 0,5 BODU.  
Získané body může soutěžící on-line směňovat za nabízené odměny prezentované na stránkách provozovatele.  
 
Motivačního programu je možno se zúčastnit opakovaně. Čím více soutěžních výrobků soutěžící nakoupí, tím více 
odměn může za získané body objednat.  

 

Odměny: 
 
Odběratel má možnost výběru odměn z následujících odměn: 
1. z dárkových balení uzenin v bodových hodnotách 40, 70 nebo 140 bodů 

(pro motivační program jsou k dispozici následující počty: 40-ti bodové balení uzenin – 500 ks, 70-ti bodové balení 
uzenin – 250 ks, 140-ti bodové balení uzenin – 30 ks) 

2. uzené sele 20 – 25 kg  a 3x 5 l soudek  piva Svijany (Kníže, 13 %) s vlastním výčepem za 750 bodů 
(pro motivační program je k dispozici 8 ks) 

 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody 
na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu 
bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než 
uvedeném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výherce je povinen si vypořádat veškeré případné odvody 
daní souvisejících se získáním výhry.  
 
 
Dodání odměn: 
 
V případě dodání odměny specifikované v bodu 1 budou výhercům výhry zaslány prostřednictvím pošty nebo jiného 
dopravce pověřeného organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od doručení on-line objednávky, a to na adresu 
uvedenou v on-line objednávce. 
V případě dodání odměny specifikované v bodu 2 bude výhra dodána v termínu uvedeném soutěžícím v on-line 
objednávce s možnou odchylkou max. 2 dny předem. Nejdříve však do 25 dnů od doručení on-line objednávky.   
 
V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této 
výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům 
provozovatele soutěže 



 

 

 
6. Kontrolní mechanismus: 

1. Provozovatel má právo si od soutěžícího před vydáním výhry vyžádat předložení faktury (či jiného dokladu o 
zakoupení soutěžního výrobku) potvrzující nákup zapsaných, soutěžícím evidovaných, soutěžních výrobků, které budou 
přesně korespondovat s evidovanými soutěžními výrobky zakoupenými v době trvání soutěže. Teprve po dodání 
vyžádaného dokladu má vyzvaný soutěžící nárok na získání výhry.  
2. Maloodběratel a koncový zákazník je povinen uvést při zapsání nákupu soutěžních výrobků projekt, na který budou 
soutěžní výrobky použity (ulice, číslo popisné, město, PSČ; v případě novostavby označení parcely). Tento údaj slouží 
pro zamezení zapsání na projekt použitého soutěžního výrobku více odběrateli (v případě překupování materiálu). 
V případě opakovaného zaznamenání odběru soutěžního výrobku na shodný projekt, je provozovatel oprávněn 
individuálně rozhodnout o řešení situace, případně nevydání výhry.  
3. V době konání motivačního programu nesmí množství zapsaných a maloodběrateli – koncovými zákazníky 
uplatňovaných soutěžních výrobků od jednoho velkoodběratele překročit skutečné množství soutěžních výrobků 
odebrané za dané období velkoodběratelem od provozovatele. 
Stavy velkoodběratelem odebraných soutěžních výrobků budou v průběhu motivačního programu sledovány a 
porovnávány se soutěžními výrobky uplatňovanými prostřednictvím maloodběratelů – koncových zákazníků. 
V případě, že výše uplatněných soutěžních výrobků přesáhne množství velkoodběratelem od provozovatele 
odebraných soutěžních výrobků, je provozoval oprávněn tuto výhru neposkytnout. 

 
7. Zpracování osobních údajů 

Účastí v soutěži  souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze 
společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o.  jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním 
prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání 
informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu  s tím, že k těmto údajům 
mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. 
zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že 
má právo přístupu k osobním údajům, tj. právo zjistit jaké údaje jsou o něm zpracovány a právo na opravu těchto 
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o  dodržování práv 
správcem se může na Společnost obrátit  a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. 

Zároveň účastník soutěže prohlašuje, že je oprávněn udělit souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými 
prostředky společnosti uvedené v registračním formuláři a tento souhlas tímto uděluje.   

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 
40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích 
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků 
s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků 
soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.  

 
8. Všeobecná ustanovení 

Provozovatel si vyhrazuje právo po dohodě s organizátorem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech 
týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň po dohodě s organizátorem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či 
upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této 
soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.  

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na 
provozovateli soutěže.  

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, organizátora a všech 
spolupracujících osob, a osoby jim blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane 



 

 

osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele, organizátora či spolupracujících osob nebo 
osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít 
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, 
která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry 

 
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto 
změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. 

 
Realizace motivačního programu podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interním 
předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně motivačního programu je oprávněn poskytovat 
pouze provozovatel, popř. organizátor soutěže. 

 
Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci motivačního programu „NAMASTI SI 
KAPSU“ výlučně v ČR“. 

 

Zkrácená pravidla soutěže jsou k dispozici v informačních materiálech, jenž je velkoodběratelům předáván osobně 
obchodními zástupci provozovatele a pro koncové odběratele po dobu konání soutěže k dispozici u velkoodběratelů 
soutěžních výrobků provozovatele, kteří se do motivačního programu zapojili. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na 
webové adrese provozovatele www.knaufinsulation.cz. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí 
v soutěži se je zavazují dodržovat. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právem České republiky. 

 
 

 


