
PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE  
 
CUISINOX 
 
1. Pořadatel: AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 117, Praha 5, 158 00, IČO: 44012373,  
zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 19737, vedeném u Krajského soudu v Praze.  
 
2. Organizátor: AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 117, Praha 5, 158 00, IČO:  
44012373, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 19737, vedeném u Krajského soudu v 
Praze.  
 
3. Název akce: Cuisinox  
 
4. Místo a doba trvání akce: Akce probíhá ve všech supermarketech a hypermarketech  
pořadatele označených „Albert“ v celé České republice (dále jen „Albert“), a to v době od  
30. září 2015, 00:00 do 19. ledna 2016, 23:59 anebo do vyčerpání zásob reklamních předmětů 
v podobě výrobků Cuisinox (dále jen „reklamní předmět“) v jednotlivých prodejnách. Nasbírané body 
lze uplatnit až do 2. února 2016.  
Výjimkou je litoměřická prodejna na adrese Marie Majerové 20, Litoměřice 412 01, jejíž poslední 
prodejní den připadá na 2. října 2015. Výdej bodů v této prodejně bude probíhat až do jejího 
uzavření, ale uplatnit body zde nepůjde. Zákazníci tak budou moci učinit ve všech ostatních 
prodejnách Albert, například na nejbližší prodejně Hypermarket Albert, Želetická 2210/19, 
Litoměřice.  
 
5. Princip akce:  
a) Soutěžící se zapojí do akce tím, že v supermarketu či hypermarketu Albert zakoupí v době trvání 
akce zboží za minimálně 200 Kč, počítáno z hodnoty nákupu před zaokrouhlením hotovosti a po 
uplatnění všech slevových kuponů (např. za vratné obaly, slevové kupony apod.), za které získá  
1 bod. Nasbírané body nalepuje na vyhrazené místo na své sběratelské kartičce. Když je kartička plná 
(10 nalepených bodů), vybere si soutěžící v prodejně Albert ze stojanu nádobí z řady Cuisinox a 
přijde k pokladně. Tam po předložení řádně vyplněné sběratelské kartičky získá vybrané nádobí za 
speciální věrnostní cenu. Zvýhodněné ceny jsou uvedené v letáčku a na stojanu u každého z výrobků. 
Doplňkový produkt k nádobí, tj. kuchyňskou chňapku, získá soutěžící za speciální cenu 
bez nutnosti sbírání bodů. Od hodnoty nákupu se neodečítají dárkové poukázky Albert v hodnotě 
100, 500 a 1000 Kč. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky a jsou-li 
současně splněny další podmínky pro získání výhry uvedené v těchto pravidlech. 
 
b) 1 bod lze získat také při nákupu partnerského produktu, u kterého bude tato možnost ad hoc 
označena, a to bez ohledu na cenu takového partnerského produktu anebo celkové ceny nákupu.  
Body se v prodejnách Albert vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. 
 
c) Jednotlivé body jsou pro účely evidence a případné následné kontroly jejich uplatnění ze strany 
pořadatele očíslovány. 
 
d) Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o 
předložení účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly 
marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. 
Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen takové si účetní doklady (účtenky) z nákupu 
ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole. Tato povinnost účastníka se netýká 
prokazování nabytí bodů získaných před datem 19.10.2015. 
 
Další důležité podmínky akce:  
V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů. 
Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok. 
Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se  
souhlasem této fyzické či právnické osoby.  



O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si 
vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí 
na stránkách www.albert.cz , kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené 
změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.  
Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci  
a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.  
Účastník není oprávněn uplatňovat vydání bodu v jiném supermarketu nebo hypermarketu, než 
ve kterém učinil svůj nákup, a to ani v případě, že v příslušné prodejně došlo k vyčerpání zásob bodů.  
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s využitím reklamního 
předmětu. 


