
Pravidla 
prodejní akce „CASH BACK pro vybrané robotické sekačky GARDENA“ 

(dále také jen „Pravidla“ a „Akce“) 
 

1. Vyhlášení Akce  

1.1.  Společnost Husqvarna Česko s.r.o. se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ            

149 00, IČO: 27408264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem           

v Praze, oddíl C, vložka 111206 (dále také jen „Vyhlašovatel“), vyhlašuje prodejní akci 

„CASH BACK pro vybrané robotické sekačky GARDENA“ distribuované 

Vyhlašovatelem v České republice. Tato Akce se řídí pravidly a podmínkami, 

stanovenými v Pravidlech. 

1.2. Vyhlášená Akce se týká pouze nových vybraných robotických sekaček GARDENA 

uvedených v tabulce A, které spotřebitel zakoupí v době ode dne 01.04.2021 do dne 

30.06.2021 včetně u některého z prodejců vyjmenovaných v Příloze č. 1 Pravidel (dále 

také jen „Prodejci“ nebo v jednotném čísle „Prodejce“). Není přitom rozhodující, zda 

vybraná robotická sekačka GARDENA byla zakoupena v jejich prodejně nebo e-shopu. 

Podmínkou ale je, aby zakoupená vybraná robotická sekačka GARDENA byla Prodejci 

dodána Vyhlašovatelem. 

Tabulka A 

                    

1.3. Spotřebiteli, který si ve zmíněné době zakoupí kteroukoli z těchto nových vybraných 

robotických sekaček GARDENA u některého z Prodejců, bude v rámci Akce vrácena část 

zaplacené kupní ceny (CASH BACK) ve výši určené v Tabulce A pro jednotlivé 

robotické sekačky, a to za předpokladu, že spotřebitel se stal účastníkem Akce a splnil 

všechny podmínky a ostatní náležitosti, stanovené Pravidly. 

Výše CASH 

BACK

Číslo výrobku Výrobek CZK

15001-32 Robotická sekačka SILENO city 250 2,000           

15004-32 Robotická sekačka SILENO city 400 2,000           

15007-32 Robotická sekačka SILENO city 450 2,800           

15002-32 Robotická sekačka SILENO city 500 2,800           

15101-32 Robotická sekačka SILENO life 750 2,800           

4055-72 Robotická sekačka SILENO+1600 3,200           

4050-72 Robotická sekačka SILENO+ 2000 3,200           

19069-32 Robotická sekačka smart SILENO city 250 2,000           

19067-32 Robotická sekačka smart SILENO city 450 2,800           

19066-32 Robotická sekačka smart SILENO city 500 2,800           

19113-32 Robotická sekačka smart SILENO life 750 2,800           

19117-32 Robotická sekačka smart SILENO life 850m² 2,800           

19115-32 Robotická sekačka smart SILENO life 1250 3,200           

19064-72 Robotická sekačka smart SILENO+ 1600 3,200           

19065-72 Robotická sekačka smart SILENO+ 2000 3,200           
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2. Účast v Akci 

2.1. Účastníky Akce se mohou stát všechny fyzické osoby, které před zakoupením vybrané 

robotické sekačky GARDENA dosáhly věku 18 let, mají bydliště na území České 

republiky a mají zřízený bankovní účet u banky v České republice. 

2.2. Tato Akce se netýká podnikatelů, kteří zakoupenou vybranou robotickou sekačku 

GARDENA budou používat nebo používají k výdělečné činnosti, ani žádných 

právnických osob. 

2.3. Účastníky Akce se nemohou stát také zaměstnanci, pracovníci, orgány, společníci nebo 

majitelé Vyhlašovatele či kteréhokoli Prodejce ani jejich osoby blízké. 

2.4. Práva účastníka Akce vyplývající z této Akce a z jejích Pravidel nepřecházejí a nemohou 

být kupujícím spotřebitelem převedena na žádnou další osobu, a to ani při následném 

prodeji zakoupené vybrané robotické sekačky GARDENA kupujícím spotřebitelem jiné 

osobě nebo při jakékoli jiné změně jejího vlastníka. 

2.5. Spotřebitel, který splňuje podmínky vyplývající z Pravidel a ve zmíněné době si zakoupí 

novou vybranou robotickou sekačku GARDENA u některého z Prodejců, se stává 

účastníkem Akce tím, že Vyhlašovateli elektronicky odešle elektronický registrační 

formulář (body 3.2. až 3.4. Pravidel – dále viz také „Registrační formulář“). Podmínkou 

přitom je, že tento Registrační formulář: (a) byl řádně vyplněn. (b) má všechny 

požadované náležitosti a (c) byl elektronicky odeslán Vyhlašovateli ve stanovené lhůtě 

(bod 3.3. Pravidel). 

2.6. Elektronickým odesláním Registračního formuláře Vyhlašovateli kupující spotřebitel 

souhlasí v plném rozsahu a bez jakýchkoli výhrad se svou účastí v Akci i s jejími Pravidly. 

3. Práva a povinnosti účastníků Akce 

3.1. Kupujícímu spotřebiteli, který se stane účastníkem Akce, vzniká právo na výplatu CASH 

BACK ve výši vyplývající – v závislosti na konkrétní zakoupené vybrané robotické 

sekačce GARDENA – z Tabulky A. Toto právo mu však vzniká jen tehdy, jsou-li splněny 

všechny podmínky a ostatní náležitosti, stanovené Pravidly. 

3.2. Základní podmínkou přitom je registrace kupujícího spotřebitele prostřednictvím 

předepsaného elektronického Registračního formuláře. Tento Registrační formulář bude 

uveřejněn na webových stránkách Vyhlašovatele www.gardena.cz v době ode dne 

01.04.2021 do dne 30.07.2021 včetně. Jiný způsob registrace než prostřednictvím 

Registračního formuláře není možný. 

3.3. Registrační formulář musí kupující spotřebitel elektronicky odeslat Vyhlašovateli do 30 

dnů ode dne zakoupení vybrané robotické sekačky GARDENA (tzn. že při jejím 

zakoupení dne 30.06.2021 musí být Registrační formulář odeslán Vyhlašovateli 

nejpozději dne 30.07.2021). 

3.4. Registrační formulář je třeba vyplnit správně, úplně a pravdivě. Kupující spotřebitel             

v Registračním formuláři uvede tyto své údaje: (a) jméno a příjmení, (b) adresu bydliště, 

(c) e-mailovou adresu a (d) číslo bankovního účtu u banky v České republice (pro účely 

výplaty CASH BACK na tento bankovní účet). Dále v Registračním formuláři vyplní: (I) 

model a sériové číslo zakoupené vybrané robotické sekačky GARDENA, (II) datum 

jejího zakoupení a (III) název prodejny nebo e-shopu, kde byla zakoupena.                              

http://www.gardena.cz/
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K Registračnímu formuláři musí zároveň jako jeho součást připojit čitelný doklad 

v elektronické podobě (např. sken) o zakoupení vybrané robotické sekačky GARDENA. 

V tomto dokladu přitom musí být správně, úplně a pravdivě uvedena obchodní firma 

Prodejce, název prodejny nebo e-shopu, kde byla robotická sekačka zakoupena, a datum 

jejího zakoupení. 

3.5. Vyhlašovatel posoudí a podle okolností případně i ověří úplnost, správnost a pravdivost 

vyplněného Registračního formuláře (včetně připojeného dokladu o zakoupení). Pokud 

vyplněný Registrační formulář nebude mít všechny požadované náležitosti, Vyhlašovatel 

o tom e-mailem vyrozumí kupujícího spotřebitele. Jakékoli opravy Registračního 

formuláře přitom lze provést jen do 30 dnů ode dne zakoupení vybrané robotické sekačky 

GARDENA. 

3.6. Vznikne-li důvodné podezření z podvodu nebo jiného nekalého jednání, je Vyhlašovatel 

oprávněn požádat kupujícího spotřebitele o předložení dalších relevantních údajů, 

dokladů či dokumentů. Ty musejí být předloženy Vyhlašovateli neprodleně, nejpozději 

však do 10 dnů poté, kdy kupující spotřebitel obdrží toto Vyhlašovatelovo požádání. 

3.7. Není-li Registrační formulář vyplněn úplně, správně a/nebo pravdivě, kupující spotřebitel 

se nestává účastníkem Akce a nevznikne mu právo na výplatu CASH BACK. Tak je tomu 

i v případě, kdy u Registračního formuláře nebude připojen čitelný, správný, úplný a 

pravdivý doklad o zakoupení. 

3.8. Každá spotřebitelem zakoupená vybraná robotická sekačka GARDENA může být takto 

registrována pouze jednou. Není však vyloučeno, aby si jich spotřebitel zakoupil více. 

V takovém případě může získat odpovídající CASH BACK – budou-li u všech splněny 

podmínky a ostatní náležitosti, stanovené Pravidly – za každou z nich. 

Vyhlašovatel na základě bodu 5.5. písm. (b) Pravidel Akce doplňuje s účinností ode dne 

14.04.2021 bod 3.9. těchto Pravidel následovně: 

3.9. Poté, kdy se kupující spotřebitel stane účastníkem Akce, mu Vyhlašovatel vyplatí 

CASHBACK ve výši vyplývající z Tabulky A bankovním převodem na jeho bankovní 

účet u banky v České republice uvedený v Registračním formuláři, a to zpravidla do 30 

dnů (není-li pro posouzení a případné ověření Registračního formuláře, dokladu o 

zakoupení nebo jiných podkladů zapotřebí delší lhůty). Žádný jiný způsob výplaty 

CASHBACK není možný. 

 

3.10. Podmínkou výplaty CASH BACK přitom je, že kupující spotřebitel neuplatnil právo na 

slevu z kupní ceny ani neodstoupil od kupní smlouvy o zakoupení vybrané robotické 

sekačky GARDENA. Důvod uplatnění práva na slevu z kupní ceny ani odstoupení od 

kupní smlouvy přitom není rozhodující. Tato podmínka se tedy týká i případného 

odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu ustanovení            

§ 1846 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro 

případ, že by k uplatnění práva na slevu z kupní ceny nebo k odstoupení od kupní smlouvy 

o zakoupení vybrané robotické sekačky GARDENA došlo až po výplatě CASH BACK, 

se kupující spotřebitel zavazuje, že neprodleně poté na své vlastní náklady a na své vlastní 

nebezpečí vrátí Vyhlašovateli vyplacený CASH BACK v plné výši. 
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3.11. Vyhlašovatel neodpovídá za případné prodlení, nedostatky nebo pochybení kterékoli 

banky při výplatě CASH BACK účastníkovi Akce či v jakékoli souvislosti s tím. 

4. Zpracování a ochrana osobních údajů účastníků Akce 

4.1. Zpracování a ochrana osobních údajů účastníků Akce se řídí ustanoveními Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také jen „Nařízení“) a zákona              

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

4.2.  Vyhlašovatel bude zpracovávat osobní údaje účastníků Akce obsažené v Registračním 

formuláři výlučně pro účely Akce (včetně výplaty CASH BACK účastníkům Akce) a jen 

po dobu jejího trvání. Poté budou vymazány. 

4.3. Právní důvod zpracování těchto osobních údajů vyplývá z ustanovení Článku 6 písm. b) 

a f) Nařízení, a proto není k uvedenému zpracování osobních údajů zapotřebí souhlasu 

jejich subjektu. 

4.4. Správcem zmíněných osobních údajů bude Vyhlašovatel. 

4.5. Zpracovávané osobní údaje nebudou předány žádným jiným osobám, nebudou 

zpracovány k žádným jiným účelům ani nebude prováděna jejich profilace. 

4.6. Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů, včetně informačních povinností 

správce osobních údajů, jeho povinností při zpracování osobních údajů, zabezpečení 

zpracovávaných osobních údajů, souvisejících práv subjektů zpracovávaných osobních 

údajů atd., jsou obsaženy na webových stránkách Vyhlašovatele www.gardena.cz. 

4.7. S jakýmikoli dotazy nebo požadavky, týkajícími se tohoto zpracování a ochrany osobních 

údajů účastníků Akce, se mohou jejich subjekty obracet na Vyhlašovatele jako správce 

předmětných osobních údajů, a to buď telefonicky na jeho bezplatnou telefonní infolinku: 

800 100 425, nebo e-mailem na e-mailovou adresu: gdpr.cz@husqvarnagroup.com. 

5. Závěrečná ustanovení  

5.1. Vyhlášená Akce platí ohledně jednotlivých vybraných robotických sekaček GARDENA 

do vyprodání jejich zásob. 

5.2. Výplata CASH BACK zásadně nijak neovlivňuje práva kupujícího spotřebitele ze 

zákonné ani ze smluvní odpovědnosti za vady, tzn. ani jeho práva vyplývající ze 

Záručních podmínek společnosti Husqvarna Česko s.r.o. pro výrobky značky 

GARDENA. (Tím však není dotčeno ustanovení bodu 3.10. Pravidel.) 

5.3. Každý účastník se účastní Akce na své vlastní náklady a na své vlastní nebezpečí. 

5.4. Vyhlašovatel neodpovídá za jakékoli: (a) poruchy, závady, výpadky, nedostatky, 

pochybení, škody, náklady, výdaje nebo jiné újmy, jakkoli související s provozem a/nebo 

používáním internetu, elektronické komunikace a e-mailů, (b) výpadky či jiné poruchy 

dodávky elektrické energie ani (c) výpadky, jiné poruchy anebo jakékoli narušení 

počítačových nebo komunikačních sítí, spojení, serverů či programů. 

5.5. Vyhlašovatel je oprávněn: (a) vyhlášenou Akci kdykoli předčasně ukončit a (b) tuto Akci 

nebo její Pravidla (včetně Přílohy č. 1) kdykoli měnit, doplňovat, nahrazovat či rušit, to 

vše aniž by kupující spotřebitelé, účastníci Akce anebo kdokoli jiný měl právo na 

jakoukoli náhradu, kompenzaci nebo jiné plnění. 

http://www.gardena.cz/
mailto:gdpr.cz@husqvarnagroup.com
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5.6. V případě jakýchkoli nejasností týkajících se vyhlášené Akce, jejích Pravidel (včetně 

Přílohy č. 1), Registračního formuláře, práv nebo povinností účastníků Akce či jejích 

podmínek se lze obrátit e-mailem na e-mailovou adresu Vyhlašovatele: 

marketing@cz.husqvarna.com. 

5.7. Při výkladu Pravidel, při posuzování jejich případných nejasností, při posuzování a 

ověřování vyplněného a odeslaného Registračního formuláře i při všech sporech jakkoli 

souvisejících s vyhlášenou Akcí, s jejími Pravidly (včetně Přílohy č. 1), s vyplněným a 

odeslaným Registračním formulářem, s právy nebo povinnostmi účastníků Akce či               

s jejími podmínkami je vždy rozhodující stanovisko Vyhlašovatele, které je konečné a 

nelze ho jakkoli přezkoumávat. Vymáhání účasti v Akci nebo výplaty CASH BACK 

soudní cestou je vyloučeno. 

5.8. Vyhlášení Akce a její Pravidla i případné předčasné ukončení Akce a všechny případné 

změny, doplňky, nahrazení nebo zrušení Akce či jejích Pravidel (včetně Přílohy č. 1) bude 

uveřejněno na webových stránkách Vyhlašovatele: www.gardena.cz. 

5.9. Nedílnou součástí Pravidel je jejich Příloha č. 1: Seznam Prodejců. 

5.10. Tato Pravidla platí ode dne 01.04.2021. 
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Pravidla prodejní akce „CASH BACK pro vybrané robotické sekačky GARDENA“ 

Příloha č. 1 –  

Seznam Prodejců: 

ALLCA WAY, s.r.o. 

Alza.cz a.s. 

Antonín Dudek 

Bali systém s.r.o. 

BARCA s.r.o. 

beHuman s.r.o. 

BEMA – EXTRANÁRADIE s.r.o. 

BIOM s.r.o. 

BORMAX s.r.o. 

BOROBUDUR s.r.o. 

Boušek s.r.o. 

Břenda - velkoobchod, spol. s r.o. 

Decorgarden s.r.o. 

DESIGN STUDIO, s.r.o. 

EASTGARDEN s.r.o. 

Edel Unit, s.r.o. 

ELECTRO GARDEN s.r.o. 

ELSAB, s.r.o. 

ELVA PROFI s.r.o. 

ExaSoft Holding a.s. 

Green Garden SK, s.r.o. 

Gutta ČR - Praha spol. s r.o. 

HALMEX-MG, s.r.o. 

Happy tools s.r.o. 

HOKR, spol. s r.o. 

Hornbach Baumarkt CS, spol. s r.o. 

Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. 

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 

HYPŠA, s.r.o. 

IBASE, spol. s r.o. 

Ing. Jan Hloušek 

Ing. Milan Nohel - Garden Art 

Ing. Peter Mikulička - PVM Systém 

Ing. Petr Lechner 

Ing. Soňa Černá 
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Ing. Tomáš Vajčner 

Ing. Vladislav Franěk 

Instal Renč s.r.o. 

Internet Mall a. s. 

INTERNO.CZ s.r.o. 

irriga, s.r.o. 

IZOL CENTRUM-CB s.r.o. 

J & T Garden, s.r.o. 

Jozef Szántó 

KIS plus a.s. 

LEBEDA Tools s.r.o. 

LES, DOM, ZÁHRADA +, s.r.o. 

Lukáš Janík 

Marek Čepelák 

MARO s.r.o. , obchod a projekce 

Martin Dlouhý 

MC staff s.r.o. 

Mgr. Roman Rosina R&R creative 

Mgr.arch. Martin Medviď - Soliterra 

Michal Plašil 

Milan Gaňa Cleanex 

MR. ŠVORC voda, plyn & kúrenie 

NARNIAN, s.r.o. 

OBI Česká Republika s.r.o. 

OBI Slovakia s.r.o. 

OK ZAHRADY s.r.o. 

Pavel Harnol 

Pavla Plecitá, DiS. 

Pavlína Florová, DiS. 

Petr Rozmarín 

Praktik Market s.r.o. 

PROFES GROUP s.r.o. 

Prokauf Komplex s.r.o. 

Propark, s.r.o. 

REMONT ČERPADLA s.r.o. 

RETRO LC s.r.o. 

Robert Hajný 

ROBOT WORLD s.r.o. 

SEKO Trenčín, s.r.o. 

SCHIPRO SK, s.r.o. 

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Lutín 

SOLITÉRA, s.r.o. 

STAVIVO IBV, s.r.o. 

Superdiskont, s.r.o. Dubenec 

ŠIVINET s.r.o. 

T.M.D, s.r.o. 

T.S.BOHEMIA a.s. 
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Tomáš Hála 

Turpil s.r.o. 

VOK Beroun, spol. s r.o. 

ZAHRADA Štefka s.r.o. 

Zahradnické služby s.r.o. 

Závlahári s.r.o. 

Zdeněk Rosendorfský 

 
 


