
 

 
 

 

Podrobné podmínky akce „Lepší.TV na 3 měsíce zdarma“ 

I. Úvodní ustanovení 

1. OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 (dále jen „OKAY“) organizuje v termínu od 0.01 hodin dne 17. 5. 2021 

do 23.59 hodin dne 5. 7. 2021 marketingovou akci zvanou „Lepší.TV na 3 měsíce zdarma“ (dále jen „Akce“). 

II. Definice 

1. Akčním zbožím se rozumí vybrané televizory partnerských značek Hisense, LG, Philips, Metz a Samsung v hodnotě 

nad 9000 Kč. 

2. Akce platí na prodejnách OKAY a v e-shopu okay.cz při nákupu Akčního zboží. 

3. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba plně svéprávná, která dovršila věku 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou Akce 

zúčastnit pouze v zastoupení svým zákonným zástupcem. Z Akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci OKAY a dalších 

subjektů spolupracujících na organizaci a/nebo realizaci Akce (včetně osob v obdobném vztahu), stejně tak i osoby jim 

blízké. Z Akce jsou vyloučeni stávající zákazníci Lepší.TV. 

4. Dárkem se rozumí kód zpřístupňující Zákazníkovi službu třetí strany. Dárek může Zákazník získat zdarma při nákupu 

Akčního zboží. 

III. Podmínky Akce 

1. Při nákupu Akčního zboží může Zákazník při splnění podmínek Akce získat Dárek 

2. Dárkem se rozumí kód, jehož uplatnění zpřístupní službu Lepší.TV pro dobu 3 měsíců zdarma. Dárek Zákazník získá při 

platbě na prodejně, nebo e-mailem do 7 dnů od dokončení objednávky na e-shopu. 

3. Podmínkou zapojení do Akce a získání Dárku je zakoupení Akčního zboží během doby trvání Akce a současně registrace 

nákupu na www.okay.cz/sleduj-mistry nebo www.lepší.tv/okay. 

4. Nárok na Dárek je dále podmíněn řádným dokončením objednávky a jejím řádným uhrazením. 

5. Rozhodne-li se Zákazník využít svého práva na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, je povinen vrátit OKAY Akční zboží spolu s Dárkem. Nevrátí-li Zákazník při 

odstoupení Dárek, bude Zákazníkovi vrácena kupní cena ponížená o běžnou tržní hodnotu Dárku 

6. Na Akční zboží nelze uplatnit žádné jiné cenové zvýhodnění nebo výhody vyplývající z jiné akce pořádané OKAY. 

7. OKAY si vyhrazuje právo zákazníka z Akce vyloučit, nesplňuje-li podmínky Akce nebo existuje-li podezření, že zákazník 

docílil účasti v Akci či Poukazu podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly Akce nebo jednáním v rozporu 

s dobrými mravy. 

IV. Ochrana osobních údajů 

1. Vyplněním registrace na okay.cz/sleduj-mistry zákazník uděluje OKAY (správci osobních údajů) souhlas  

se zpracováním osobních údajů jím sdělených pro účely plnění povinností vyplývajících z Akce (zejména  



 

 
 

 

předání Poukazu) a zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., nemá-li OKAY  

oprávnění ke zpracování těchto osobních údajů na základě jiného právního titulu (zejména je-li zpracování osobních 

údajů nezbytné pro plnění kupní smlouvy).  

2. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu 5 let od ukončení Akce a zákazník má právo jej kdykoliv písemně odvolat 

na adrese OKAY nebo na ochranaosobnichudaju@okaycz.eu. Pokud však zákazník souhlas dle tohoto článku neudělí 

nebo jej odvolá, je následkem vyloučení zákazníka z Akce, včetně ztráty nároku na Poukaz, pokud bude souhlas odvolán 

před jeho předáním. 

3. Další práva zákazníka ve vztahu k jeho osobním údajům spolu s pravidly a postupy jejich zpracování se nacházejí 

na www.okay.cz/clanky/pravidla-ochrany-osobnich-udaju/.  

V. Závěrečná ujednání 

1. OKAY nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a za chyby způsobené 

při přenosu elektronických zpráv. 

2. Zákazník bere na vědomí, že ceny zboží, výše slev, jakož i dostupnost zboží nemusí být na prodejnách a e-shopu stejná. 

3. OKAY si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Akce, a to i bez udání důvodu. 

4. Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Akci. 

5. Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení. 

 

V Brně dne 12. 5. 2021 

OKAY s.r.o. 
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