
1. Všeobecné informace.  
1.1 Tyto soutěžní podmínky (dále jen: „Soutěžní podmínky“) platí pro soutěž organizovanou společností Action 

Retail Czech s.r.o., Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 praha 2, Czech Republic (dále jen: „Action“), ve 

spolupráci se společností Basebuilder B.V., se sídlem Parijsboulevard 143B, 3541 CS Utrecht (dále jen: 

„Basebuilder“), organizovanou propagační akci: Action Setři a vyhraj u příležitosti 30 let Action (dále jen 

„Soutěž“). 

1.2 Svou účastí v této Soutěži účastník přijímá následující Soutěžní podmínky. 

1.3  Společnost Action má právo dle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení tyto Soutěžní podmínky v 

průběhu této Soutěže změnit nebo upravit, a dále má také právo bez udání důvodu tuto Soutěž zrušit, změnit 

nebo upravit, pokud to budou vyžadovat okolnosti, aniž by měla společnost Action jakoukoliv povinnost 

náhrady škody účastníkům. Případná výše uvedená změna nebo úprava Soutěžních podmínek, přerušení, 

změna nebo úprava Soutěže bude ze strany společnosti Action oznámena na webových stránkách 

www.action.com a action.com/setreteavyhrajte-30let 

  

2. Účast   
2.1 Soutěž bude probíhat od  4. ledna do 7. února 2023  (dále jen: „Soutěžní období“). 

2.2 Účast v této Soutěži je možná výhradně v tomto Soutěžním období. 

2.3 Účast v Soutěži je zdarma. 

2.4 Přihlásit se lze vyplněním jména a e-mailové adresy na webových stránkách 

www.action.com/setreteavyhrajte a přijetím těchto Soutěžních podmínek. Poté je možné se Soutěže zúčastnit. 

Po dobu trvání Soutěže obdrží zákazníci při každé transakci v Action (do vyčerpání zásob) stírací los s unikátním 

výherním kódem. Účastník setře políčko, vyplní unikátní výherní kód a svou e-mailovou adresu na webových 

stránkách www.action.com/setreteavyhrajte a potvrdí souhlas se Soutěžními podmínkami. Následně účastník 

obdrží e-mail s odkazem na ověření. Účastník musí na odkaz v tomto e-mailu kliknout, aby zjistil, zda vyhrává 

nějakou cenu. Odkaz ho přesměruje zpět na webové stránky. Pokud se zákazník přihlásil k odběru měsíčního 

zpravodaje, může se nepovinně dále zaregistrovat (jméno, příjmení, datum narození). 

2.5 Pokud účastník vyhrál dárkový poukaz Action, musí jej do jednoho měsíce od obdržení e-mailu uplatnit v 

některé z prodejen Action v České republice dle vlastního výběru. Poté si již výhru nemůže nárokovat. 

2.6 Poukaz lze v prodejně uplatnit přímo nebo jej vyměnit za dárkovou kartu v hodnotě uvedené v e-mailu. 

Pokud chce účastník částku utratit ihned, musí využít celou částku, kterou vyhrál. Případný zůstatek nelze 

vyplatit v hotovosti. 

2.7 Zprávu o výhře obdrží pouze výherci.  

2.8 Účast v této Soutěži je neomezená ve stanoveném soutěžním období a do vyčerpání zásob. 

2.9 Této Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v den zahájení soutěže dosáhl věku 18 let a má trvalé bydliště 

nebo stálé místo pobytu v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže účastnit a zanechat své 

osobní údaje pouze se souhlasem svých rodičů/pěstounů. 

2.10 Zaměstnanci společnosti Action a třetích stran najatých společností Action jsou z účasti vyloučeni. 

Společnost Action má právo vyloučit účastníka ze Soutěže, pokud tento účastník uvedl nesprávné, neúplné 

a/nebo zavádějící údaje a/nebo jiným způsobem podváděl nebo se pokusil o podvod a/nebo nejednal v 

souladu s těmito Soutěžními podmínkami. Pokud je účastník vyloučen, nemůže v žádném případě dosáhnout 

na jakoukoli výhru. " 

 
3. Ceny 
3.1 Účastí v Soutěži vzniká šance na výhru jedné z následujících hlavních cen: 1x 1 minuta nakupování zdarma v 



prodejně Action (útrata v maximální výši 400 euro)*, 475x dárkový poukaz Action v hodnotě 75 Kč, 20x dárkový 

poukaz Action v hodnotě 100 Kč, 5x dárkový poukaz Action v hodnotě 300 Kč. 

3.2 Určení výherců probíhá nestranně prostřednictvím náhodného výběru počítačem. 

3.3 O výsledcích nelze písemně komunikovat. 

3.4 Ceny jsou nepřenosné a nelze je vyměnit. Cenu nelze dělit a může být přijata pouze v té podobě, v jaké ji 

společnost Action udělila. 

3.5 V případě nutnosti zajišťuje úhradu daně z hazardních her společnost Action.  

3.6 Po slosování budou výherci osobně vyrozuměni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli.  

3.7 Výherci budou vyrozuměni e-mailem bezprostředně po slosování. 

3.8 Výherci obdrží po slosování e-mail s pokyny.  

3.9 Prostřednictvím své účasti v Soutěži účastník prohlašuje, že je ochotný na žádost společnosti Action 

spolupracovat na propagačních aktivitách, včetně součinnosti při udělování ceny v prodejně Action. Výherce si 

nemůže nárokovat výhru, pokud výše uvedenou součinnost odmítne. 

3.10 Výhry, které se z jakéhokoliv důvodu neudělí, zůstávají majetkem společnosti Action. Při odmítnutí výhry 

připadá výhra taktéž společnosti Action.  

 

4. Zpracování dat 
4.1. Svou účastí dává účastník společnostem Action a Basebuilder svolení ke sběru a zpracování (osobních) 

údajů potřebných v souvislosti s touto Soutěží v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

(GDPR) a souvisejícími právními předpisy. Osobní údaje budou použity pouze k vyrozumění výherců Soutěže a 

nikoli k jiným marketingovým účelům, pokud nebude účastníkem uvedeno jinak. 

4.2. Účastníci souhlasí s uložením, zpracováním a s mezinárodním přenosem svých údajů společností Action a 

Basebuilder po dobu trvání této Soutěže. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem 

zajištění řádného průběhu Soutěže a za účelem umožnění společnostem Action a Basebuilder plnit své 

povinnosti v souvislosti s touto Soutěží, zejména včas informovat výherce. Pokud účastník vyjádří svůj výslovný 

souhlas, budou osobní údaje zpracovávány společností Action také za účelem informování účastníků o 

nabídkách společnosti Action a o obchodních nabídkách společnosti Action. 

4.3. Účastníci, kteří vyjádřili svůj výslovný souhlas se zasíláním marketingových zpráv společností Action, se z 

odběru mohou kdykoliv odhlásit kliknutím na příslušný odkaz, který je uveden v každé zprávě. Osobní údaje 

budou uchovávány po dobu trvání Soutěže a po uplynutí tří měsíců budou ze systémů (pokud nebude udělen 

souhlas se zasíláním obchodních nabídek) odstraněny. Společnosti Basebuilder a Action zaručují, že osobní 

údaje nebudou předány třetím stranám.  

4.4. Každý účastník má právo na přístup ke svým údajům, k jejich změně, opravě nebo vymazání. Účastník má 

také právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, pokud pro to existují závažné a legitimní důvody. 

4.5. Výherce prohlašuje, že bude bezplatně spolupracovat na přiměřené a související publicitě spojené s touto 

Soutěží, nebude se bránit využití obrazového materiálu společností Action v nejširším slova smyslu a souhlasí s 

tím, že nemá nárok na žádnou (finanční) odměnu. 

4.6. Výherce, který spolupracuje na propagačních aktivitách společnosti Action nemá nárok na finanční 

odměnu.   

4.7. Účastník před začátkem minuty nakupování podepíše smlouvu o vzdání se právního nároku (quitclaim), ve 

které uděluje souhlas s vytvořením, uchováváním a použitím takového obrazového materiálu.  

 



 

5. Odpovědnost 
5.1 Společnost Action organizuje tuto Soutěž s maximální péčí. Společnost Action nenese odpovědnost za 

jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti se Soutěží ˇ(nebo s účastí v ní). 

5.2 Společnost Action neodpovídá za vady (nebo důsledky) výher, které poskytuje společnost Action a/nebo 

třetí strany. 

5.3 Společnost Action neodpovídá za tiskové, pravopisné a typografické nebo obdobné chyby a žádným 

způsobem společnost Action nezavazují. 

5.4 Společnost Action neodpovídá za žádnou škodu, která účastníkovi vznikne v souvislosti s používáním 

webových stránek, odkazů na webové stránky třetích stran na nich uvedených nebo jiných technických 

zařízení. 

5.5 Společnost Action neodpovídá za případné následky toho, že webové stránky nejsou z jakéhokoli důvodu 

kdykoli (bez omezení) dostupné. Webové stránky mohou být bez předchozího upozornění dočasně nebo 

definitivně zrušeny. 

5.6 Společnost Action neodpovídá za náklady, které účastníkovi v souvislosti s účastí v Soutěži vzniknou. 

5.7 Výše uvedené vyloučení odpovědnosti společnosti Action se vztahuje také na pomocný personál najatý 

společností Action a na všechny jí najaté třetí strany.  

 

6. Stížnosti 
6.1 Případné stížnosti, dotazy nebo připomínky týkající se této Soutěže lze písemně a v řádně ofrankované 

obálce zaslat společnosti Action na adresu: Action Klantenservice, Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost s 

označením názvu soutěže nebo prostřednictvím našich webových stránek: Kontakt | Action.com. Společnost 

Action se spojí se zasílatelem do 15 pracovních dnů od příjetí stížnosti.   

 

7. Další 
7.1 V případě, že se jedno nebo více ustanovení těchto Soutěžních podmínek zruší nebo je neplatné, má 

společnost Action právo nahradit jedno nebo více těchto ustanovení novým ustanovením, které se bude co 

nejvíce blížit povaze a rozsahu zrušených nebo neplatných ustanovení, aniž by se samo zrušilo nebo bylo 

neplatné. 

7.2 Tyto Soutěžní podmínky se řídí výhradně českým právním řádem.Veškeré spory, které vzniknou v 

souvislosti s těmito Soutěžními podmínkami, spory o jejich existenci a platnost, bude řešit výlučně příslušný 

soud. " 

 

*Podmínky kampaně 1 minuta nakupování zdarma Action Nederland B.V. (dále jen "Action") 
A: Prodejna zvolená společností Action se otevře před svou otevírací dobou výhradně za tímto účelem. Přesné 

datum a čas stanoví společnost Action. V případě, že se výherce nedostaví na stanovené místo ve stanovený 

den a čas, výhra propadne.  

B: Během nakupování zdarma musí výherce použít nákupní vozík Action, který je k dispozici na prodejně. K 

nákupu smí použít pouze 1 nákupní vozík. Účastníkovi nesmí pomáhat žádné třetí strany.  

C: Minuta nakupování zdarma počíná běžet ve chvíli, kdy si výherce u vstupu do prodeny vezme vozík.  

D: S nákupním vozíkem smí účastník nakupovat po trase, kterou si sám určí.  

https://www.action.com/cs-cz/zakaznicky-servis/kontakt/


E: V případě potřeby, a před započetím minuty nakupování zdarma, může vedoucí prodejny/regionální 

manažer poskytnout další pokyny a/nebo instrukce. Účastník je odpovědný za veškeré případné škody, které 

během jedné minuty nakupování zdarma v prodejně nebo na ní nebo na jiném majetku společnosti Action 

způsobí v důsledku nedodržení těchto pokynů a/nebo informací, nebo v případě vědomého bezohledného 

chování. 

F: Do nákupu lze zahrnout jen 1 exemplář od každé položky, směrodatný je kód EAN na výrobku.  

G: Maximální částka na jednoho účastníka činí 400 eur. 

H: Ze Soutěže je vyloučeny tyto položky: dárkové poukazy, veškeré zboží, které je v prodejně vystaveno na 

servisní pokladně, všechno ostatní zboží, které společnost Action dostatečně viditelně vyloučila z účasti.  

I: Před započetím minuty nakupování zdarma sdělí vedoucí prodejny/regionální manažer výherci jasně, které 

zboží je z výhry vyloučeno. 

J: Po skončení minuty nakupování zdarma se vše namarkuje na pokladně, aby se určila hodnota a vše se 

administrativně zpracovalo.  

K: Všechno zboží, které splňuje podmínky a bylo v rámci jedné minuty umístěno do nákupního vozíku Action, 

se stává majetkem výherce. " 


