
Obecná ustanovení předplatitelských akcí 

1. Předplatitelská akce vyhlášená v aktuálním čísle vydání časopisu organizátora nebo na 
webu časopisu  probíhá na území České a Slovenské republiky. 
 
2. Předplatitelskou akcí může být poskytnutí dárku, slevy proti běžnému předplatnému 
nebo i jiné výhody předplatiteli.Účastníkem předplatitelské akce se může stát předplatitel 
starší 18ti let, který akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné a objedná si 
minimálně v předplatitelské  akci nabízené předplatné časopisu a toto předplatné uhradí v 
termínu uvedeném v časopise nebo na webu časopisu podle podmínek konkrétní 
předplatitelské akce. 
 
3. Organizátorem předplatitelské akce je společnost Časopisy pro volný čas, s. r. o., se 
sídlem Táborská 5/979, 140 00  Praha 4, IČO: 26422964, OR MS Praha, oddíl C, vložka 
81066 (dále jen „organizátor“). 
 
4. Úhradou předplatného nebo akceptováním zahájení dodávek objednaných titulů 
předplatitel bez výhrad souhlasí s obsahem těchto ustanovení. 
 
5. Organizátor si vyhrazuje právo úprav podmínek předplatitelské akce včetně práva akci 
kdykoliv zrušit bez náhrady. 
 
6. Ceny a dárky z předplatitelské akce nelze soudně vymáhat. 
 
7. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 

 
8. Platí pouze pro „předplatitelské akce pro nové předplatitele“: 

a) Akce „předplatné s dárkem pro každého nového předplatitele“ – Dárek získává každý 
nový předplatitel, který si objedná a zaplatí minimálně roční předplatné časopisu do 
data uvedeného v časopise nebo na webu časopisu. 
b) Akce „předplatné s dárkem pro prvních X předplatitelů“ – Dárek získává prvních X 
nových předplatitelů, kteří si objednají a zaplatí minimálně roční předplatné časopisu do 
data uvedeného v časopise nebo na webu časopisu. Počet X je vždy v nabídce 
předplatného s dárkem specifikován. Pořadí předplatitelů se odvíjí jen od rychlosti 
úhrady částky předplatného. 

 
9. Nový předplatitel, který měl již v minulosti časopis předplacený, se stává účastníkem 
předplatitelské akce pro nové předplatitele pouze v případě, že si objednal a zaplatil nové 
předplatné nejdříve po 6 měsících od ukončení posledního předplatného. 
 
10. Dárek bude účastníkovi zaslán, případně poskytnut k osobnímu vyzvednutí, až po 
úhradě částky předplatného. 
 
11. Platí pouze pro „předplatitelské akce pro všechny předplatitele“: Předplatitelskou akcí 
pro všechny předplatitele se rozumí poskytnutí výhody všem předplatitelům – novým i 
starým. Ceny uvedené v časopise nebo na webu časopisu jsou rozděleny mezi 
vylosované předplatitele. Do akce je zařazen každý předplatitel, který má v den uzávěrky 
akce zaplaceno minimálně roční předplatné a jeho předplatitelské období právě probíhá 
nebo teprve čeká na zahájení. 
 
12. Předplatné, na které byla poskytnuta některá výše uvedená výhoda, nemůže být 
ukončeno před koncem předplatitelského období. 



 
13. Účastníci předplatitelské akce, kteří získali cenu nebo dárek budou vyrozuměni, popř. 
informace o cenách jim budou sděleny, telefonicky, pomocí SMS, e-mailem nebo 
písemně. 
 
14. Pokud si v případě osobního předávání výherce výhru nevyzvedne do 21 dnů po dni, 
kdy mu byla předána nebo odeslána informace, výhra propadá. 
 
15. Každý předplatitel – účastník předplatitelské akce - potvrzuje, že je seznámen se 
všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. 
zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Odesláním objednávky přes SMS dává 
účastník souhlas k užití jeho elektronického kontaktu (čísla mobilního telefonu) k šíření 
obchodních sdělení. 
 
16. Účastník předplatitelské akce tímto poskytuje organizátorovi, popř. partnerům akce, 
souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další 
údaje, které účastník akce organizátorovi poskytl, byly zpracovány pro marketingové 
účely. 
 
17. Účastník předplatitelské akce zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje 
organizátorovi, popř. partnerům, shora uvedeným souhlas, aby e-mailovou adresu a další 
účastníkem poskytnuté informace v jeho elektronickém kontaktu využili pro potřeby šíření 
obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., O některých 
službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. 
 
18. Účastník může kdykoliv tento souhlas odvolat písemným sdělením na adresu 
organizátora: Časopisy pro volný čas, s.r.o., Táborská 5/979, 140 00 Praha 4 s uvedením, 
o kterou e-mailovou adresu nebo číslo telefonu jde. 
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