PRAVIDLA akce "Plný koš benefitů k online uzavřené pojistné smlouvě
produktu Individuální cestovní pojištění“
Tato pravidla akce (dále jen "Pravidla") upravují akci " Plný koš benefitů k online uzavřené pojistné
smlouvě produktu Individuální cestovní pojištění“ (dále jen „dárek“)
1. Pořadatel Akce
Pořadatelem Akce je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené
Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02, IČO: 45534306, DIČ-DPH: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. B 567 (dále jen
"Pořadatel").
2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 15. 11. 2018 do vyčerpání dárků, nejdéle však do 15. 12. 2018 včetně (dále
jen "Doba trvání akce"). V případě, že k vyčerpání dárků dojde před 15. 12. 2018, bude tato
informace uvedena na webových stránkách Pořadatele Akce (dále jen „Webové stránky akce“).
3. Dárek
Dárkem poskytovaným bezúplatně Pořadatelem Účastníkům Akce se pro účely těchto Pravidel rozumí:
1. Zdarma vybrané e-knihy (elektronické knihy) a audioknihy u Martinus.cz.
Titul

Autor

Vězeň času

My jsme legie

Matt Haig
Kamin
Muhammadi
Camille
Aubray
Henning
Mankell
Fredrik
Backman
Dennis E.
Taylor

Let duchů
Miluji tě,
nenávidím tě

Bear Grylls
Christina
Lauren

Bella figura
Vařila jsem pro
Picassa
Italské boty
Medvědín

Žánr

URL

Typ

historický
román

https://www.martinus.cz/?uItem=320933

e-kniha

román

https://www.martinus.cz/?uItem=320935

e-kniha

román

https://www.martinus.cz/?uItem=302786

e-kniha

detektivka

https://www.martinus.cz/?uItem=278418

e-kniha

román

https://www.martinus.cz/?uItem=298478

e-kniha

sci-fi

https://www.martinus.cz/?uItem=303369
https://www.martinus.cz/?uItem=308469

e-kniha

https://www.martinus.cz/?uItem=313056

e-kniha

https://www.martinus.cz/?uItem=310056

e-kniha

thriller
milostný
román
román
Život zn. Hygge Rosie Blake pro ženy
Kde se skrývá
ďábel
Povídky
Ransom
podivných
Riggs
sci-fi
Jaroslav
česká
Narodni trida
Rudiš
beletrie
Zitkovske
Kateřina
česká
bohyne
Tučková
beletrie
Deníček
Dominik
moderního fotra Landsman
humor
Michal
Modre stiny
Sýkora
detektivka
Dominik
Cela c. 17
Dán
detektivka
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e-kniha

e-kniha

https://www.martinus.cz/?uItem=272298

e-kniha

https://www.martinus.cz/?uItem=255482

audiokniha

https://www.martinus.cz/?uItem=254984

audiokniha

https://www.martinus.cz/?uItem=256778

audiokniha

https://www.martinus.cz/?uItem=256999

audiokniha

https://www.martinus.cz/?uItem=267330

audiokniha
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a. Promokód je jednorázový a lze jej uplatnit pouze jednou. Platí do 30. 1. 2019.
2. Při registraci do Klubu Království hraček https://www.kralovstvi-hracek.cz/ získáváte:
a) slevu 20 % v e-shopech Babule www.bambule.cz nebo Sparkys www.sparkys.cz.
b) Pro neregistrované sleva 10 %.
c) Promokód je jednorázový a lze jej uplatnit pouze jednou. Platí do 31. 12. 2018.
d) Sleva se nevztahuje na již zlevněné položky, produkty Lego a na dětské autosedačky,
kočárky a jejich příslušenství.

4. Účastníci Akce
Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky (dále
jen „Účastník“).
5. Podmínky vzniku práva Účastníka na dárek
Právo Účastníka na dárek vůči Pořadateli vzniká, pokud Účastník:
a) v Době trvání akce uzavře pojistnou smlouvu o Individuálním cestovním pojištění distančním
způsobem (v elektronické podobě prostřednictvím webových stránek pořadatele nebo přes
smartbanking ČSOB a Poštovní spořitelny).
b) řádně a včas zaplatí Pořadateli běžné pojistné za první pojistné období za cestovní pojištění, které
sjednal.
Získat dárek v Akci může každý Účastník pouze jedenkrát, a to i v případě, že v době trvání akce splní
podmínky vzniku práva na dárek dle předchozí věty vícekrát.

6. Postup předání dárku Účastníkům
Účastníci, kterým podle těchto Pravidel vzniklo vůči Pořadateli právo na dárek, budou kontaktováni
pomocí e-mailu na e-mailovou adresu, kterou uvedli při sjednání. Na tuto e-mailovou adresu jim
budou doručeny jedinečné slevové promokódy Martinus.cz a Klub hraček, kde je mohou uplatnit (viz
bod 3).
Právo Účastníka na dárek zaniká a dárek propadá ve prospěch Pořadatele v případě, pokud e-mailová
adresa bude hlásit chybu (bude chybně uvedená při sjednání smlouvy) a e-mail bude nedoručitelný.
Nedohodne-li se Pořadatel s Účastníkem jinak, budou dárky Účastníkům doručeny na e-mail uvedený
v databázi Pořadatele.
Účast v Akci ani právo na dárek nemůže Účastník vůči Pořadateli uplatňovat soudní cestou.
7. Ostatní ustanovení a podmínky
a) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli újmy způsobené v souvislosti s užíváním dárku.
b) Účastníkům nevznikají žádná práva z případného vadného plnění (z vad dárku) a Pořadatel
neposkytuje žádnou záruku za jakost dárku.
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c) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Akce, včetně změny Doby jejího trvání, či
Akci kdykoliv zrušit (a to i s účinností zpětně k datu jejího počátku), ukončit nebo pozastavit bez
náhrady, a to formou oznámení uveřejněného na Webové stránce akce.
d) Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s
Akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto
Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové
chyby.
e) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v
průběhu Akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného
nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení
účastníka Akce nebo jakékoli jiné osobě v souvislosti s účastí v Akci. Pořadatel není rovněž odpovědný
za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Akce nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli
technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
f) Pořadatel Akce si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Akci a pro vznik práva
Účastníka na dárek.
g)Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv pokus poškodit webové stránky akce nebo narušit chod Akce
může být kvalifikován jako porušení obecně závazných právních předpisů a může rovněž zakládat
právo Pořadatele na náhradu způsobené újmy.
h) Úplná pravidla Akce jsou po celou dobu trvání Akce uveřejněna na Webové stránce akce
www.csobpoj.cz. Tato akce a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právním řádem České
republiky.

V Pardubicích dne 14. 11. 2018
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