—
Jak na odměny?
 ytvořte si projekt
V
pomocí ABB
konfigurátoru

Vygenerujte soupisku
materiálu a uložte si ji

Nakupte přes
oblíbený velkoobchod
a přihlaste se
o okamžitou odměnu

—
Odměníme každý nákup
přes konfigurátor!
Ulovte si pštrossa
Používejte pro plánovaní elektroinstalací náš konfigurátor. Usnadníte
si život a ještě vás za to odměníme. Vždy! A na závěr velká losovačka.

—
NAKONFIGURUJTE
svůj projekt s ABB

Překlopte svůj projekt do online objednávky a nakupte přes
kupabb.cz, zařadíme vás do slosování.*
Okamžitá odměna: kleště WIHA, šroubováky PROTOP.

15 cen = 15 poukazů na nákup v Engelbert Strauss
• 1 x 12 000 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
• 1 x 6 000 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
• 1 x 3 000 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
• 10 x 1 500 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
BONUS: odměníme NEJvětší projekt a NEJzajímavější projekt
Platí od 10. 10. 2022 do 31. 12. 2022
*Podmínkou
zařazení do slosování je nákup přes e-shop kupabb.cz a min. hodnota projektu

v konfigurátoru 5 000 Kč s DPH. Pravidla akce viz níže.

—
PŘIHLASTE

projekt na bit.ly/abb-form1
a získáte okamžitou odměnu

—
ABB s.r.o., Elektrotechnické výrobky
Pravidla propagační spotřebitelské soutěže „Odměníme každý nákup přes konfigurátor! Ulovte si pštrossa“
1. Pořadatel a administrátor
Pořadatelem a administrátorem propagační spotřebitelské soutěže „Odměníme každý nákup
přes konfigurátor! Ulovte si pštrossa“ (dále jen „soutěž“) je ABB s.r.o., divize Elektrotechnické výrobky, se sídlem
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČO: 49682563, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 79391 (dále jen „pořadatel“).
2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání“ soutěže) v období od 10. října do 31. prosince
2022 včetně (dále jen „rozhodné období“). Do soutěže jsou zapojeny všechny soupisky materiálu vygenerované
přes Konfigurátor domovní elektroinstalace (dále jen konfigurátor) * v hodnotě 5000 Kč s DPH a vyšší (dále jen
„soutěžní soupiska“) a s realizovaným nákupem dle podmínek soutěže (článek č. 4). On-line konfigurátor je
dostupný na webových stránkách pořadatele - https://nizke-napeti.cz.abb.com/. Soutěž se vztahuje na soutěžní
soupisky, které byly vygenerovány v období od 10. října 2022 do 31. prosince 2022 včetně nákupů realizovaných
dle podmínek soutěže.
3. Účastníci soutěže
Soutěže se může účastnit fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění v oboru
elektroinstalace, která splní všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen
„účastník“).
4. Podmínky a účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období připraví projekt přes konfigurátor a zakoupí
dle soupisky materiálu výrobky ABB přes www.kupabb.cz u vybraného velkoobchodního partnera. Hodnota
soupisky konfigurátoru musí být 5000 Kč včetně DPH či vyšší.
NEBO
Připraví projekt přes konfigurátor a zakoupí dle soupisky materiálu výrobky ABB u svého preferovaného e-shopu
nebo v kamenné prodejně. Hodnota soupisky konfigurátoru musí být 5000 Kč včetně DPH či vyšší.
Po provedení nákupu musí účastník přihlásit svůj projekt na bit.ly/abb-form1, vyplnit formulář v předepsaném
rozsahu a vložit projekt vygenerovaný v konfigurátoru. Podmínkou pro zaslání výhry je uvedení kontaktní adresy.
Odesláním vyplněného formuláře dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů. Detaily v článku č. 8
těchto pravidel – Informace o zpracování a ochraně osobních údajů.
5. Vyhodnocení účasti v soutěži
Na základě přihlášení projektu a nákupu včetně vyplnění herního formuláře na bit.ly/abb-form1 zašle pořadatel
účastníkovi okamžitou výhru v podobě kleští WIHA či šroubováku PROTOP. Okamžitou výhrou bude odměněn
každý přihlášený projekt splňující podmínky účasti v soutěži. Účastník, který nakoupí přes
https://www.kupabb.cz/, bude navíc zařazen do slosování o 13 atraktivních cen – poukazů na nákup v e-shopu
Engelbert Strauss. Dále odměníme jeden největší projekt (nejdražší dle soupisky materiálu) a jeden
nejzajímavější projekt (bude posouzen odbornou porotou ABB). Detaily viz „Odměny“ níže.
Odměny:
a) Za každý projekt v konfigurátoru nakoupený přes e-shop kupabb.cz získá účastník dárek v podobě kleští
WIHA či šroubováku PROTOP a bude zařazen do slosování o 13 poukazů na nákup v e-shopu Engelbert
Strauss.
b) Za každý projekt v konfigurátoru nakoupený přes e-shop či kamennou prodejnu (mimo www.kupabb.cz)
získá účastník dárek v podobě kleští WIHA či šroubováku PROTOP.
c) Za největší projekt v konfigurátoru nakoupený přes e-shop kupabb.cz získá účastník BONUSOVÝ poukaz
na nákup v EB Strauss v hodnotě 3000 Kč.
d) Za nejzajímavější projekt v konfigurátoru nakoupený přes e-shop kupabb.cz získá účastník BONUSOVÝ
poukaz na nákup v EB Strauss v hodnotě 3000 Kč.
e) Každý jednotlivý projekt musí mít svou samostatnou registraci v soutěžním formuláři (jeden projekt –
jedna soupiska materiálu – jeden nákup = jedna registrace).
f) Maximální počet soupisek s realizovanými nákupy pro zařazení do slosování: 10. Losování proběhne do
deseti pracovních dnů po ukončení soutěže, tj. nejpozději 11. ledna 2023.
g) V případě nahrání shodných nákupních dokladů nebo soupisek budou tyto ze soutěže vyřazeny.

Do soutěže je možné přihlásit pouze projekty pro residenční a bytový segment. Vyplněním a odesláním
soutěžního formuláře na bit.ly/abb-form1 účastník souhlasí s podmínkami soutěže.
Po skončení akce budou jména výherců hlavních výher zveřejněna na webových stránkách pořadatele. Okamžité
výhry budou výhercům, kteří splnili podmínky těchto pravidel, zaslány nebo předány osobně nejpozději do 15
pracovních dnů od odeslání formuláře.
6. Hlavní výhry ve slosování
13 cen = 13 poukazů na nákup v Engelbert Strauss
1 x 12000 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
1 x 6000 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
1 x 3000 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
10 x 1500 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
2x BONUS:
Největší projekt
1 x 3000 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
Nejzajímavější projekt
1 x 3000 Kč poukaz na nákup v EB Strauss
7. Osobnostní práva, autorská práva
Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, společnosti souhlas s uveřejněním svého
jména, příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných,
případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném společností a s využitím k propagačním účelům.
Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím zaslaného projektu. Účastník souhlasí se skutečností, že jím
nahraný projekt včetně jména autora může být zveřejněn na internetu v souvislosti s touto akcí a uděluje
provozovateli k tomu bezplatnou licenci. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněný projekt se může na
internetu šířit mimo vůli provozovatele a že za takové šíření provozovatel neodpovídá.
8. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Osobní údaje použité k účasti v soutěži (jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt) užívá pořadatel pouze pro
uspořádání této soutěže, řádně je chrání a nepředává je k využití žádné třetí straně, postupuje vždy v souladu s
Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (GDPR).
Základní podmínky zpracování osobních údajů:
Totožnost a kontaktní údaje správce
ABB s.r.o., IČO 49682563, Spisová značka C 79391 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Vyskočilova 1561/4
a, Michle, 140 00 Praha 4, Kontaktní e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
Rozsah zpracovávaných údajů
Jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, číslo platebního dokladu, datum a místo nákupu, nahraná soupiska
materiálu.
Účely zpracování
Výlučně pořádání této soutěže.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Po dobu nezbytně nutnou k uspořádání soutěže, u výherců po dobu danou obecně závaznými předpisy.
Poučení subjektu údajů
Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze zúčastnit této soutěže. Máte právo na přístup k osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování
a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit
anebo dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
9. Závěrečná ustanovení
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není
možné alternativně vyplatit v hotovosti ani poskytnout v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Zjistí-li pořadatel spáchání podvodného nebo nekalého jednání některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla účastníkovi k získání výhry, výhra nebude předána. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit
pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
10. Pravidla akce v úplném znění
Tento dokument specifikuje pravidla soutěže v úplném znění. V případě rozporu jakékoliv zkrácené verze pravidel
této soutěže vždy platí a je směrodatný text těchto pravidel v úplném znění.

Datum vydání Pravidel: 30. 9. 2022

