
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ PROMOAKCE 

LG XBOX BUNDLE NA LG.CZ (dále jen „dárková akce“ nebo „akce“) 

 

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR 

Pořadatelem a organizátorem dárkové akce je LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese Ul. Woloska 

22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG 

Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká 

republika, IČO: 056 34 903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 

77660 (dále jen „pořadatel“).  

 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ DÁRKOVÉ AKCE 

Dárková akce s možností získat Xbox konzoli zdarma k nákupu některé z podporovaných OLED TV probíhá 

v termínu od 14. 6. 2021 do 31.8. 2021 nebo do vyprodání zásob podporovaných OLED TV, jak jsou definovány 

níže, a rozebrání k tomu naskladněných Xbox konzolí (dále jen „doba konání akce“) pro internetový obchod 

lg.com/cz (společně dále jen jako „prodejci“ samostatně jako „prodejce“), na území České. Pořadatel si 

vyhrazuje právo úpravy termínu dárkové akce. Dárková akce se vztahuje na nákup prostřednictvím internetového 

obchodu prodejce. 

 

III. ÚČAST V DÁRKOVÉ AKCI 

Dárkové akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 

republiky (dále jen „účastník“), která u prodejce v době konání akce zakoupí některý z níže uvedených modelů 

podporovaných OLED TV.  

 

SEZNAM PODPOROVANÝCH OLED TV:  

 

OLED77G13LA 

OLED65G13LA 

OLED55G13LA 

OLED77C12LA 

OLED65C12LA 

OLED55C12LA 

OLED48C12LA 

OLED83C11LA 

OLED77C11LB 

OLED65C11LB 

OLED55C11LB 

OLED48C11LB 

OLED77B13LA 

OLED65B13LA 

OLED55B13LA 



OLED77A13LA 

OLED65A13LA 

OLED55A13LA 

OLED48A13LA 

 

(dále jen „podporované OLED TV“) 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy seznamu podporovaných OLED TV. 

 

Pro získání Xbox konzole zdarma k nákupu podporované OLED TV (dále jen „dárek“) si účastník musí zakoupit 

jednu z podporovaných OLED TV a v rámci jejího nákupu na internetové stránce prodejce lg.com/cz zadat 

v průběhu vyplňování objednávky v nákupním košíku v sekci „POUŽÍT KUPÓN“ zadat slevový kód 

„LGOLEDXBOX“. 

 

 

Akce platí na vybrané podporované OLED TV zakoupené od 14. 6. 2021 do vyprodání či rozebrání zásob dle čl. II 

těchto pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. 

Účastník bere na vědomí, že tuto akci nelze kombinovat s jakoukoli další akcí či slevou. 

Účastník nemá nárok na dárek v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání 

podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému 

účastníkovi k získání dárku. Účastník nemá dále nárok na dárek v případě, že registrovaná podporovaná OLED 

TV nebyla distribuována společnostmi LG Electronics CZ, s.r.o., LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný 

závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační složka. Účastník dále nemá na dárek nárok v případě, 

pokud odstoupí od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. V takovém případě je povinen dárek vrátit společně s OLED 

TV, které se odstoupení od smlouvy týká. 

 

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ 

Nárok na získání dárku k nákupu podporované OLED TV má každý účastník, který splní podmínky určené těmito 

pravidly. Každému účastníkovi bude dárek doručen samostatně, na adresu uvedenou v objednávce.  

 

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním 

a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn 

kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání dárků, a ve výjimečných případech akci i zrušit. 

Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi dárek, bude-li mít 

pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je 

pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných 

otázkách náleží vždy pořadateli.  

2. Dárek nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Dárek nelze vyplatit hotově v penězích ani za něj 

poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli 

v průběhu akce změnit dárek za obdobnou věc.  

 

VI. VYLOUČENÍ Z AKCE 

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo prodejci a jejich rodinní 

příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Z dárkové akce mohou rovněž 

být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla.  

http://www.lg.com/cz


 

VII. OSTATNÍ 

Účastník má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s pořadatelem ve vztahu k dárkové 

akci v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka 

v této akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné 

údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě 

návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem, resp. zadavatelem. Formulář 

návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách 

České obchodní inspekce. 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince 810 555 810.   

 

V Praze dne 16. 6. 2021 

 

 

http://www.coi.cz/

