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1. A tak to funguje: 
 
• Pořiďte si do 30.09.2021 výrobek z pestré palety akčních modelů HOBART u odborného prodejce, 

který sídlí v České republice. 

• Požádejte prodejce o HOBART GET READY! FUTURE BONUS a ihned obdržíte bonus odpovídající 

modelu propagačního stroje. 

 

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na martin.pagac@hobart.de nebo +49 781 600-2820. 

 

2. Akční modely, na které se vztahuje akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PODMÍNKY SPOJENÉ S AKCÍ  
GET READY! FUTURE BONUS   
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3. Podmínky spojené s akcí 

• Akce je určena výhradně pro živnostníky s DIČ.  

• K účasti jsou oprávněny všechny osoby, které v okamžik akce dovršily 18 let.  

• Prémie je poskytována pouze u produktů, které jsou uvedeny v horní tabulce jako akční modely.  

• Výrobek musí být zakoupena u odborného prodejce sídlícího v České republice.  

• Datum stvrzenky musí ležet v období od 01.03.2021 do 31.10.2021.  

• Na použité stroje se akce nevztahuje.  

• Na každý stroj je možné poskytnout pouze jednu prémii.  

• Na stroje, které byly koupeny v rámci dohody o speciálních cenách, se akce nevztahuje. V případě 

odstoupení od kupní smlouvy nejste oprávnění se akce zúčastnit. V případě vrácení stroje musíte 

prémii uhradit, pokud již byla prémie vyplacena. Vrácení prémie bude vymáháno podle právních 

předpisů.  

• Účastníci, kteří poruší podmínky akce, uvedou nepravdivé údaje, nebo využijí nelegální postup, 

mohou být z akce vyloučeni. Pokud existuje důvod k vyloučení z akce, je HOBART oprávněna – i 

dodatečně – si již vyplacenou prémii vyžádat zpět.  

• Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi společnosti HOBART GmbH.  
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• Vyhrazujeme si právo, kdykoliv provést změny veškerých podmínek. Kdykoliv se této akce 

společnosti HOBART zúčastníte, platí vždy aktuální podmínky, které najdete na www.hobart-

export.com/get-ready-cz. Proto si ve vlastním zájmu vždy zkontrolujte podmínky účasti na akci, než 

nabídku využijete. Pokud pozbydou jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti svoji platnost 

nebo pokud jsou nebo se stanou neúplná, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.  

• Právní cesta je vyloučena. Platí zákony Spolkové republiky Německo. 

• Jinak platí všeobecné obchodní podmínky společnosti HOBART GmbH. 

 

4. Upozornění na ochranu osobních údajů 

HOBART GmbH (dále jen „Hobart" resp. „My" nebo "nás") má radost z vašeho zájmu o náš podnik, naše 

produkty a akce. Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních údajů 

pro nás představuje důležité pravidlo, které během našich obchodních procesů respektujeme. Osobní údaje 

zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými pravidly.  

Ochrana údajů a zabezpečení informací jsou součástí politiky našeho podniku. Ustanovení o ochraně údajů 

najdete pod www.hobart-export.com/privacy-policy. 

5. Kontaktní adresa 

HOBART GmbH 

Robert-Bosch-Straße 17 

77656 Offenburg 

Německo 

 

Telefon: +49 781 600-2820 

E-mailová adresa: info-export@hobart.de 
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