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PRAVIDLA AKCE CASHBACK 

 

§1 

Obecná ustanovení 

1. Organizátorem a pořadatelem akce CASHBACK (dále jen "CASHBACK"), je společnost Danfoss 

s.r.o. se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha, Česká republika, IČ 60471158, zapsána u 

Městského soudu v Praze, spisová značka C 25915 (dále jen "Pořadatel"). 

 

2. Principem CASHBACK je poskytnutí Pořadatelem mimořádné slevy ve výši 500,- Kč (slovy: 

pětset korun českých) v případě nákupu určité kombinace výrobků zařazených do CASHBACK.  

 

 

3. Účastníky CASHBACK můžou být podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které během 

trvání CASHBACK nakoupí od velkoobchodů v České republice vybrané kombinace níže 

uvedených výrobků z CASHBACK za účelem zabudování do topného systému (tedy nikoliv za 

účelem dalšího prodeje výrobků třetím osobám) a zašlou scan daňového dokladu (faktury) a 

řádně vyplněný přihlašovací formulář na e-mail: zakaznickyservis@danfoss.com (dále jen 

"Účastníci").  

 

4. CASHBACK trvá od 24.6.2022 do odvolání, nejdéle však do 14.12.2022 (dále jen "Období"). 

V tomto Období musí dojít k zakoupení výrobků zahrnutých do CASHBACK a nejpozději 

poslední den Období k odeslání řádně vyplněné přihlášky Pořadateli. 

  

5. Přihlašovací formulář = formulář umístěný na www.cashback.danfoss.cz, který Účastník musí 

vyplnit a zaslat spolu se scanem faktury (která nesmí být starší 14 dnů před odesláním 

přihlášky) nejpozději v poslední den Období na e-mail: zakaznickyservis@danfoss.com. 

 

6. Výrobky zahrnuté do CASHBACK jsou následující výrobky společnosti Danfoss zakoupené u 

velkoobchodů v ČR: 

 

- Obj. č.: 013G5054: Hlavice RAE, RAE 5054, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 °C – 

28 °C, RA 

- Obj. č.: 013G5034: Hlavice RAE-K, RAE-K 5034, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 

°C - 28 °C, M30x1.5 

- Obj. č.: 013G2944: RA 2000 Hlavice, RA 2944, Plyn, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 5 °C - 

26 °C, RA 

- Obj. č.: 013G0013: Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 15, Rohový, F 

- Obj. č.: 013G0014: Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 15, Přímý, F 

- Obj. č.: 013G0011: Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 10, Rohový, F 

- Obj. č.: 013G0012: Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 10, Přímý, F 

- Obj. č.: 003L0392: H-kusy, RLV-KB, 15, Přímý 

- Obj. č.: 003L0394: H-kusy, RLV-KB, 15, Rohový 

(dále jen "Výrobky") 

 

7. Mimořádná sleva ve výši 500,- Kč bude Pořadatelem poskytnuta v případě nákupu kombinace 

12 ks termostatických hlavic a 12 ks radiátorových ventilů uvedených v odst. 6 výše (dále jen 
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"Balíček"). Jestliže Účastník zakoupí více Balíčků, bude se výše mimořádné slevy násobit 

počtem zakoupených Balíčků. Mimořádná sleva bude Pořadatelem Účastníkovi vyplacena do 

30 dnů po doručení řádně vyplněné příhlášky CASHBACK.  

 

8. Scan faktury = scan faktury za nákup Výrobků, musí obsahovat jejich názvy a počet kusů, 

kontaktní údaje Účastníka a datum nákupu (musí být v rámci Období). 

 

9. Finanční částka odpovídající mimořádné slevě bude zaslána na bankovní účet uvedený ve 

správně vyplněném přihlašovacím formuláři. 

 

10. Přihláška CASHBACK = povinná dokumentace zaslaná Účastníkem, tj. přihlašovací formulář a 

scan faktury na e-mail zakaznickyservis@danfoss.com. Přihlašovací formulář je k dispozici na 

www.cashback.danfoss.cz. 

 

11. Pravidla a informační materiály ke CASHBACK jsou dostupné na www.cashback.danfoss.cz. 

 

12. Příjem CASHBACK podléhá prokázání snížení daně z přidané hodnoty v souvislosti s 

realizovaným plněním a dle § 74 Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. a příjemce 

provede úpravu odpočtu daně, jakmile mu společnost Danfoss zaplatí CASHBACK. (Musí 

proběhnout ve shodném měsíci). 

 

§2 

Podmínky účasti 

1. CASHBACK je určen pouze pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nakoupí 

výrobky za účelem zabudování do topného systému. CASHBACK se nesmí účastnit osoby, 

které Výrobky prodají třetím osobám.  

 

2. Pro účast v CASHBACK je Účastník povinnen: 

- Koupit některý z Výrobků u velkoobchodů v České republice v rámci Období. 

- Na www.cashback.danfoss.cz stáhnout  a vyplnit přihlašovací formulář : jméno a 

příjmení, adresu, e-mail, tel. číslo a číslo bankovní účtu pro zaslání částky mimořádné 

slevy.  

- Odeslat nejpozději v poslední den Období přihlašovací formulář ke CASHBACK spolu se 

scanem faktury na e-mail: zakaznickyservis@danfoss.com.  

 

3. V přihlašovacím formuláři musí být vyplněny všechny požadované údaje pravdivě, kontaktní 

údaje na faktuře musí souhlasit s údaji uvedenými na přihlašovacím formuláři, v opačném 

případě nebude mimořádná sleva Pořadatelem poskytnuta.  

 

§3 

Vrácení a výměna 

1. Zakoupené výrobky Danfoss zařazené do CASHBACK, za které byly účastníkovi vráceny 

peníze, nelze vrátit ani vyměnit. Odpovědnost za vady tím není dotčena.  
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§4 

Odpovědnost Pořadatele 

1. Pořadatel neodpovídá za problémy spojené s bankovními převody, které vznikly v souvislosti 

s udáním chybných, nečitelných nebo neúplných údajů. 

 

2. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění požadovaných dokladů. 

 

3. Pořadatel se zavazuje k poskytnutí informací Účastníkovi o poskytnutých osobních údajích 

Účastníka spravovaných za účelem CASHBACK, a to na jeho žádost, a jiných informací 

týkajících se CASHBACK. 

 

4. Jakékoliv dotazy týkající se CASHBACK zasílejte na e-mail: zakaznickyservis@danfoss.com. 

 

§5 

Ochrana osobních údajů 

1. Osobní údaje Účastníků získáné v průběhu CASHBACK budou zpracovány Pořadatelem pouze 

za účelem organizace a průběhu akce CASHBACK. Správcem osobních údajů získaných od 

Účastníků v rámci CASHBACK je společnost Danfoss s.r.o. se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 

00 Praha, Česká republika, IČ 60471158, zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka 

C 25915. 

 

2. Osobní údaje Účastníků CASHBACK jsou zpracovávány v souladu se zásadami zákona o 

ochraně osobních údajů.  

 

3. Osobní údaje poskytnuté Účastníkem pro účast v CASHBACK, budou uchovány a zpracovány 

Pořadatelem do dne ukončení a vyhodnocení  CASHBACK. Po tomto termínu budou smazány. 

V případě, že Účastník udělí Pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

zasílání obchodních sdělení (newsletter s novinkami a obchodními nabídkami), budou 

sdělené osobní údaje Účastníka uchovávány a zpracovány i po dni ukončení a vyhodnocení 

CASHBACK, a to po dobu trvání takto uděleného souhlasu. Účastník má právo kdykoliv svůj 

souhlas odvolat. 

 

4. Účastník má právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

5. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich změnu,  doplnění 

nebo odstranění na základě žádosti o změnu. Kontatní e-mai je 

zakaznickyservis@danfoss.com. 
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§6 

Reklamace 

1. Všechny reklamace či dotazy týkající se CASHBACK je potřeba zaslat na e-mail: 

zakaznickyservis@danfoss.com během trvání CASHBACK, ne však později než 14 dnů od data 

ukončení CASHBACK (rozhodující je datum doručení zprávy). 

 

2. Účastník musí při nahlášení reklamace uvést svoje přesné údaje: jméno, příjmení, adresu a 

také přesný popis důvodu reklamace. 

 

3. Reklamace budou posuzovány zástupci Pořadatele na základě těchto pravidel během 14 dnů 

od data jejich přijetí. 

4. Rozhodnutí Pořadatele je konečné a závazné. Oznámení o rozhodnutí bude Účastníkovi 

zasláno na e-mail, ze kterého byla reklamace zaslána. 

 

§7 

Závěrečná ustanovení 

1. Porušení ustanovení těchto pravidel Účastníkem může mít za následek neposkytnutí 

mimořádné slevy Pořadatelem či vznik nároku Pořadatele na její vrácení.V případě porušení 

podmínky uvedené v §2 odst. 1 těchto pravidel je Pořadatel oprávněn kromě vrácení 

vyplacené mimořádné slevy požadovat od Účastníka také úhradu smluvní pokuty ve výši 

vyplacené mimořádné slevy. Právo Pořadatele na náhradu škody v plné výši tím není 

dotčena. 

 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel CASHBACK. Informace o změně pravidel 

budou dostupná na www.cashback.ddanfoss.cz. 

 

3. Práva a povinnosti Pořadatele a Účastníka se řídí pouze těmito pravidly a platnými zákony 

právního řádu ČR. 

 

4. Veškeré spory vzniklé z realizace závazků spojených s CASHBACK budou řešeny příslušným 

soudem v místě sídla Pořadatele. 
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