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ÚPLNÉ PODMÍNKY A ÚPLNÁ PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ 

S VISA  

 
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel akce „Zaplaťte online s kartou Visa 
na Mall.cz a získejte 50 000 Kč na dárky“ (dále jen „akce“ nebo „reklamní kampaň“). Tato pravidla jsou jediným 
dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce v propagačních materiálech určených spotřebitelům 
na území České republiky. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 
dokumentu. 

 

Článek 1 Obecné informace o reklamní kampani 

1.1 Pořadatelem a organizátorem reklamní kampaně jsme my, společnost Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967, se 
sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“), Pro naše zákazníky provozujeme 
internetovou nákupní galerii MALL.CZ dostupnou na internetové adrese www.mall.cz (dále jen „MALL.CZ“).  

1.2 Zúčastnit se akce se můžete, pokud jste fyzickou osobou a jste starší 18 let (dále také  „účastník“), a jste 
držitelem platební karty Visa nebo Visa Electron pro fyzickou osobu – nepodnikatele. 

1.3 Akce se nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem / zaměstnankyní, případně naší spolupracující 
osobou, nebo pokud jste zaměstnancem / zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, 
případně jste osobou blízkou těchto osob. Z akce jsou vyloučeni držitelé karet pro právnické osoby a podnikatele. 

1.4 Nesplňujete-li podmínky účasti v akci nebo jednáte-li v rozporu s pravidly nebudete do akce zařazeni. Splníte-li 
některé podmínky pro získání slevových kódů na dále specifikované výrobky (dále také „benefit“), např. v 
důsledku nepravdivých informací, které nám poskytnete, nemáte nárok na benefit. Vyloučení budete v případě, 
že zjistíme nebo budeme mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání z vaší nebo 
jiné osoby, která vám dopomohla k získání benefitu. 

Článek 2 Reklamní kampaň – pravidla akce 

2.1 Pokud u nás nakoupíte v období od 16. 9. 2019 17:00 do 31. 10. 2019 23:59 a Váš nákup zaplatíte kartou VISA 
nebo VISA Electron prostřednictvím online platební brány, získáte slevové kódy na dárky v souhrnné výši 
50.000,- Kč (vč. DPH), které je možné uplatnit na zboží specifikované v těchto pravidlech při nákupu na Mall.cz: 
  
 

CZ_URL 
CZ_absolutní 
sleva_FINAL 

https://www.mall.cz/pracky-predni-plneni/gorenje-wespi82?src=sug&s=WESPI82 3 000,00 

https://www.mall.cz/pracky-horni-plneni/indesit-btw-a51052-eu-?src=sug&s=1027666 1 900,00 

https://www.mall.cz/zehlicky/tefal-fv9845e0-ultimate-pure?src=sug&s=1296894 999,00 

https://www.mall.cz/tycove-vysavace/rowenta-rh6751wo-dual-force-2v1 1 100,00 

https://www.mall.cz/zehlicky-prislusenstvi/brilanz-zehlici-prkno-primma 400,00 

https://www.mall.cz/kuchyne-hrnce-sady-nadobi/tefal-sada-nadobi-ingenio-performace-12-
ks-l6548672 1 900,00 

https://www.mall.cz/televizory/samsung-ue55ru8002?src=sug&s=55RU8002 6 000,00 

https://www.mall.cz/domaci-kino-soundbar/samsung-hw-q60r?src=sug&s=Q60 3 500,00 

https://www.mall.cz/reproduktory-mobily/jbl-partybox-
300?src=sug&s=jbl%20party%20box300  2 990,00 

https://www.mall.cz/dalekohledy/olympus-10x25-wp-ii 900,00 

https://www.mall.cz/brasny-batohy/xd-design-bezpecnostni-batoh-bobby-pro-156-cerny 1 200,00 

https://www.mall.cz/mobilni-telefony/xiaomi-mi-9-se-6-gb128-gb-global-version-ocean-blue 2 000,00 

https://www.mall.cz/mobilni-telefony/huawei-p30-pro-8gb-256-gb-
black?src=sug&s=huawei%20p30%20pro  4 000,00 

https://www.mall.cz/lcd-monitory/samsung-c32f391-lc32f391fwuxen- 2 000,00 
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https://www.mall.cz/notebooky/lenovo-ideapad-s145-15iwl-81mv00agck 2 000,00 

https://www.mall.cz/trampoliny/acra-trampolina-s-ochrannou-siti-305cm01 1 100,00 

https://www.mall.cz/kolobezky/yedoo-mezeq-runrun-black 2 100,00 

https://www.mall.cz/plynove-grily/makers-sydney-3-deluxe-ss-plynovy-
gril?src=sug&s=1275549 2 000,00 

https://www.mall.cz/sekacky/hecht-5466-sekacka-benzinova-s-
pojezdem?src=sug&s=1355316  2 000,00 

https://www.mall.cz/hracky-garaze/kidkraft-disney-cars-3-zavodni-okruh-florida 1 800,00 

https://www.mall.cz/domecek-panenky/hape-velky-rodinny-dum-s-garazi 900,00 

https://www.mall.cz/autosedacky/britax-roemer-king-ii-black-2019-cosmos-black 820,00 

https://www.mall.cz/detske-chuvicky/philips-avent-scd84126-digitalni-elektronicka-
videochuvicka?src=sug&s=scd%20841 1 200,00 

https://www.mall.cz/plenky-pampers/pampers-pure-protection-s5-96-ks-4x24-ks-11-16-kg 360,00 

https://www.mall.cz/detska-mleka/kendamil-6x-pokracovaci-mleko-2-900g 690,00 

https://www.mall.cz/damska-obuv/geox-damske-tenisky-d943fa-022gh-36-tmave-modra 1 090,00 

https://www.mall.cz/damske-bundy-kabaty/geox-damska-bunda-annya-xs-ruzova-w8428d-
aw18 1 200,00 

https://www.mall.cz/obuv/merrell-phoenix-2-mid-thermo-black-85-43 1 000,00 

https://www.mall.cz/perove-bundy/ocun-tsunami-women-brownpink-l?src=bestsellers 1 300,00 

https://www.mall.cz/granule-psi/marp-holistic-salmon-18-kg 750,00 

https://www.mall.cz/granule-kocky/marp-holistic-salmon-cat-12kg 690,00 

Organizátor si vyhrazuje právo skladbu slev a produktů změnit při zachování celkové slevy 
50 000 Kč vč. DPH.    

  
2.2 Slevové kódy na výše specifikované produkty Vám zašleme e-mailem nejpozději do 21 dnů od převzetí zboží, 

které bylo předmětem Vašeho nákupu placeného kartou VISA nebo VISA Electron. 

2.3 Váš nárok na slevové kódy na výše specifikované produkty zaniká využitím Vašeho zákonného práva na vrácení 
zboží do 14 dnů (odstoupení od kupní smlouvy). 

2.4 Slevové kódy na výše specifikované produkty z této reklamní kampaně u nás na MALL.CZ můžete uplatnit (užít 
k nákupu) do 30. 11. 2019, poté právo s těmito slevovými kódy spojené bez náhrady zaniká. 

2.5 Pravidla užití slevových kódů na výše specifikované produkty se dále řídí informacemi u nich uvedenými. 

Článek 3 Obecná a závěrečná ustanovení 

3.1 Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do reklamní kampaně, vztahují se na Vás tato pravidla. Pokud si 
nepřejete zúčastnit se této reklamní kampaně, dejte vědět našemu zákaznickému centru, a budete vyřazeni z 
akce. 

3.2 Vyhrazujeme si právo v případě, že během trvání akce dojde k opakovanému podvodnému či jinému nekalému 
jednání, které má za následek narušení regulérnosti akce, rozšířit údaje povinné pro registraci o další údaje 
prokazující nárok na účast v reklamní kampani. Na tuto změnu rozsahu registrace budete adekvátně upozorněni. 

3.3 Neneseme odpovědnost jak za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování internetových zpráv 
a registraci k akci, tak ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě. 

3.4 Nezodpovídáme za nedoručení benefitu v případě změny emailové adresy účastníků, o které jsme nebyli včas 
účastníkem informováni. 

3.5 Účastí v akci vám nevzniká právní nárok na benefit. Benefit nemůžete vymáhat soudní cestou. Nezodpovídáme 
za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním benefitu. Nezodpovídáme za případné 
chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení dle těchto pravidel.  

3.6 Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo +420 296 245 025, prostřednictvím kontaktního 
formuláře na adrese https://www.mall.cz/kontakt nebo poštou na adresu Internet Mall, a.s., Zákaznické centrum, 
U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7. 

3.7 Informace o zpracování osobních údajů naleznete na  https://www.mall.cz/osobni-udaje.  

3.8 Tato pravidla Vám budou dostupná online během trvání akce. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit 
pravidla této akce, případně bez dalšího uvedení důvodu tuto akci ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné 
okamžikem zveřejnění. 

3.9 Tato pravidla nabývají účinnosti dne 16. 9. 2019. 
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