
Pravidla akce „Získejte 1 hodinu dentální hygieny zdarma” 
(dále jen “prodejní akce”) 

 
1. Pořadatel a organizátor 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské Nábřeží 

678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále jen „pořadatel“ či „Philips“). 

 

2. Termín a místo konání prodejní akce 

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 (dále též jen „doba konání prodejní 

akce“) na území České republiky na internetových stránkách http://www.philips.cz/c-

w/promotions/dentalni-hygiena-zpmv.html. 

 

3. Účastník prodejní akce  

i. Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou 

na území České republiky, která je pojištěncem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 

České republiky (dále též jen jako „účastník“). 

 

ii. Prodejní akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani osoby jim 

blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 
4. Výrobky zařazené do prodejní akce 

 

HX8331/01, HX8911/01, HX6732/37, HX6932/36, HX6971/33, HX9112/12, HX8923/34, 

HX9362/67, HX9332/04, HX9352/04, HX9372/04, HX9312/04 

 

5. Mechanismus prodejní akce 

Účastník, který ve výše uvedené době konání prodejní akce zakoupí na webových stránkách Philips 

http://www.philips.cz/c-w/promotions/dentalni-hygiena-zpmv.html některý z výše uvedených 

výrobků zn. Philips Sonicare a při nákupu uvede do pole pro slevový kód 

„DENTALNIHYGIENA”, získá na základě faktury (daňového dokladu) k zakoupenému výrobku 

nárok na 1 hodinu dentální hygieny v ceně 800,- Kč zdarma.  

Nárok je možné uplatnit na jednom z níže uvedených partnerských pracovišť po předchozí 

telefonické objednávce na níže uvedených telefonních číslech. Telefonické objednávky jsou 

akceptovány nejpozději do 30. 9. 2017 a návštěvu partnerského pracoviště je třeba uskutečnit do 

31. 10. 2017, kdy po této době nárok na hodinu dentální hygieny v rámci této prodejní akce zaniká. 

Za účelem ověření nákupu v souladu s pravidly této prodejní akce je účastník povinen sdělit 

partnerskému pracovišti při telefonické objednávce číslo faktury (daňového dokladu) 

k zakoupenému výrobku. Z důvodu omezené kapacity jednotlivých partnerských pracovišť 



doporučujeme kontaktovat zvolené partnerské pracoviště co nejdříve po obdržení faktury 

(daňového dokladu). 

Partnerskými pracovišti, kde účastníci mohou nárok uplatnit, jsou: 

Praha: TopEsthetic, Soukalova 3355, Modřany, 143 00 Praha 4, Tel: 775 521 257 

Praha: Dentim, Janovského 920/34, 170 00 Praha 7, Tel: 220 801 820 

Brno: SimplyDent, Kořenského 23a, Brno – Řečkovice, Tel: 722 044 744 

Brno: PrimaDent, Dělnická 53, 624 00 Brno-Komín, Tel: 541 214 377 

České Budějovice: DentPartner, Husova tř. 1373/13. 370 05 České Budějovice, Tel: 386 359 385 

Jablonec nad Nisou: JabloDent, Kubálkova 5264, 466 01 Jablonec nad Nisou, Tel: 777 086 732 

Ústí nad Labem: MUDr. Jan Munster, Masarykova 1472/82, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 216 

641 

Karlovy Vary: MUDr. Al Haboubi, Na Rolavě 49/10, 360 05 Karlovy Vary, Tel: 353 540 045 

Plzeň: Zubní centrum Kronusová, Klatovská tř. 1562/106, 301 00 Plzeň, Tel: 377 421 444 

Žatec: MUDr. Milan Řezáč, Smetanovo nám. 1379, 438 01 Žatec, Tel: 415 711 407 

Ostrava: MUDr. Roman Kerzl, Plzeňská 2622/12, 700 30 Ostrava-jih, Tel: 596 748 164 

Znojmo: AK Dent, Malinovského 23, 671 72 Miroslav u Znojma, Tel: 511 200 891 

Na místě je třeba pro ověření předložit vytištěnou fakturu (daňový doklad), jejíž číslo při telefonické 

objednávce účastník uvedl a jejíž originál je účastník prodejní akce povinen si pro tento účel 

uchovat. Pokud účastník vytištěnou fakturu (daňový doklad) splňující podmínky těchto pravidel, 

tj. od prodejce Philips s datem koupě výrobku zařazeného do této prodejní akce v době konání 

prodejní akce partnerskému pracovišti nepředloží, nárok na čerpání 1 hodiny dentální hygieny bez 

náhrady zaniká. 

Nárok nevzniká, resp. zanikne, rovněž v případě odstoupení od kupní smlouvy na příslušný 

výrobek Philips Sonicare dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. 

Uplatněním nároku na hodinu dentální hygieny v rámci této prodejní akce se zákazník vzdává 

možnosti uplatnit 90-denní záruku na vrácení peněz. 

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení 
 

Účastí v prodejní akci účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném 

na http://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html (dále jen „osobní údaje“) 

pořadatelem jakožto správcem pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále 

http://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html


marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o 

pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační 

společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 5 let. Osobní údaje mohou být 

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 

neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník potvrzuje, že 

poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, 

jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Účastník 

bere na vědomí, že má práva mj. dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. že svůj souhlas může bezplatně a 

písemně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na 

opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V 

případě pochybností o dodržování práv správcem může soutěžící požádat správce o vysvětlení, 

jakož i požadovat, aby správce odstranil závadný stav.  

 

 
7. Závěrečná ustanovení 

 
Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně 

dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do 

prodejní akce zařazeny.  

 

Poukaz není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění a pořadatel nepřebírá vůči 

účastníkům prodejní akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 

pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo z kapacitních či jiných 

závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že 

dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě 

dodatku a zveřejněno na http://www.philips.cz/c-w/promotions/dentalni-hygiena-zpmv.html. 

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si 

vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání a 

uplatnění Poukazu v rámci této prodejní akce.  
 

Případné dotazy k této akci Vám rádi zodpovíme na lince zákaznické podpory Philips na telefonním 

čísle 233 099 099 v době od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00 hodin. 

V Praze, dne 13.6.2017 

Philips Česká republika s.r.o. 

 


