
Pravidla marketingové akce 
 

„Získejte 200 Kč na další nakup, pri platbě s Mastercard Click to Pay.“ 
 

(dále v textu jen jako „Pravidla marketingové akce“) 
 

Termín konání marketingové akce: 15. 9. 2022 00:00:00 hod – 31. 10. 2022 24:00:00 (SEČ) , 
 
Organizátor marketingové akce:   SPORTISIMO s.r.o. 

IČO: 26194627 
se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, Česká 
republika  
zap. v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze sp.     
zn. C 78675  

 
     
Smluvní partner: 
Mastercard Europe SA 

B-1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 198A, Belgické království 
Registrační číslo: 0448.038.446 

   
(dále jen „Mastercard Europe SA“) 

 

1.  Sportisimo s.r.o. jako organizátor marketingové akce (dále v textu jen jako „Organizátor“) uvádí a 
organizuje ve spolupráci se společností Mastercard Europe SA jako smluvním partnerem 

objednavatelem marketingovou a propagační akci „Získejte 200 Kč na další nakup, při platbě s 

Mastercard Click to Pay“ podle těchto pravidel marketingové akce (dále v textu jen jako „akce“) 
zaměřenou na podporu prodeje zboží Organizátora a používání platební metody Click2Pay a karty 
Mastercard. 
 

2.  Akce se může zúčastnit každý současný nebo budoucí držitel platební karty Mastercard, který je 
fyzickou osobou a který dovršil nejpozději v den, který předchází začátku termínu konání akce, 18 let. 
 

3.  Z účasti v akci jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé. 
 

4.  Akce se nesmí zúčastnit osoby v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru k 
Organizátorovi akce nebo kterémukoliv Smluvnímu partnerovi, které se přímo podílejí na 
následujících činnostech souvisejících s provozováním a organizováním akce – příprava, zpracování a 
vyhodnocení údajů pro účely akce a určení účastníků akce, kteří obdrží odměnu – nebo jim blízké 
osoby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud se prokáže, že účastník akce je 
osobou podle tohoto bodu, tak nárok této osoby (účastníka) na odměnu nevzniká. Odměna se této 
osobě (účastníkovi) nepředá, tato osoba bude z akce vyloučena. Odměna vyloučeného účastníka akce 
bude předána dalšímu účastníkovi akce v pořadí (náhradníkovi) určenému podle těchto pravidel 
marketingové akce. 
 

5.  Akce se zúčastní fyzická osoba podle bodu 2 až 4 těchto pravidel (dále jen „účastník akce“), která v 
termínu konání akce souhlasí s účastí v akci (souhlas bude vyjádřen při realizaci objednávky 

prostřednictvím e-shopu www.sportisimo.cz a užitím způsobu platby Click 2 Pay a splní všechny 
následující podmínky pro získání odměny v podobě voucher. 



Účastník prostřednictvím e-shopu na www.sportisimo.cz objedná u Sportisimo s.r.o. zboží 

v hodnotě minimálně 500,- Kč a přes platební metodu  „Mastercard® Click to Pay“ 
uskuteční (zaplatí) za toto zboží prostřednictvím karty Mastercard  bezhotovostně (tj. jen e-
shop) v celkové hodnotě alespoň 500,- Kč a takto uskutečněné bezhotovostní platební 
operace budou zároveň v termínu konání akce na bankovním účtu k vydané kreditní kartě 
Mastercard také zúčtované (dále v textu jen jako „transakce“), s tím, že účastník akce 
neodstoupí od kupní smlouvy podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

 
Každý účastník akce podle tohoto písm. a/ může splnit podmínku účasti v akci podle tohoto písm. a/ 
opakovaně, tj. může uskutečnit v termínu konání akce i další transakce ve výše uvedené minimální 
hodnotě a splnit i ostatní podmínky, maximálně však může získat 5 voucherů. Výslovně se tak 
účastník akce pro účely bodu 7 – tj. nároku na odměnu, který opakovaně splnil podmínky účasti akce, 
považuje za samostatného účastníka akce, a to do výše uvedeného limitu pěti. 
 

6.  Každý účastník akce, který se akce podle těchto pravidel akce zúčastní opakovaně, má šanci v této 
akci získat maximálně (5) odměn (voucherů v hodnotě každého voucheru 200 Kč pro další nákup u 
Organizátora). 
 

7.  2500 účastníků akce, kteří nejdříve splnili řádně a včas (a to i opakovaně) všechny podmínky účasti v 
akci podle bodu 5 těchto pravidel akce obdrží odměnu uvedenou pod bodem 10 těchto pravidel akce. 
Při větším počtu transakcí, které splňují tato kritéria, rozhoduje termín transakce (dřívější termín je 
upřednostněn). 

 
 

8.  Účastník akce, který nesplnil všechny podmínky účasti v akci nebo který jednal v rozporu s pravidly 
akce, bude z akce vyloučen. Prokáže-li se, že takový účastník akce se navzdory uvedenému 
obdržel/má obdržet odměnu, zanikne mu nárok na odměnu. V případě podezření na podvodné 
chování ze strany účastníka akce si organizátor akce vyhrazuje právo takového účastníka akce z akce 
vyloučit. Odměna vyloučeného účastníka akce bude předána dalšímu účastníkovi akce v pořadí 
(náhradníkovi) určenému podle těchto pravidel akce. 

 
9.  Uzávěrka akce pro transakce účastníků akce podle bodu 5 těchto pravidel akce bude dne 31. 10. 

2022, o 24:00:00 hod./min./sek (SEČ). , 
 
10. Nejpozději do čtvrnácti (14) kalendářních dnů od uzávěrky akce podle bodu 9 těchto pravidel akce 

organizátor akce potvrdí účastníky akce, kteří získali právo na odměnu. 
 
  Odměnou je: 

 
• Voucher v hodnotě 200 Kč formou slevy pro nákup na www.sportisimo.cz, podmínky pro 

využití: 

- Platnost voucheru do 31.3.2023 

- Minimální hodnota objednávky pro uplatnění voucheru je 501 Kč. 

- Při nevyzvednutí objednávky voucher propadá. 

- Při výměně zboží, je možné žádat o náhradu voucheru pouze 1x. 
 

 



 

(dále jen „odměna“) 

 

 

Organizátor akce je oprávněn kdykoli jednostranně doplnit nebo změnit podmínky poskytnutí a 
čerpání odměny dle jeho vlastního uvážení. Všechny popisy odměny v této akci mají pouze ilustrační 
povahu. 
 
 
Žádnou odměnu dle těchto pravidel akce nelze směnit za peněžní hotovost resp. požadovat místo ní 
jakékoli jiné plnění, pokud se organizátor akce nerozhodne jinak. 
 

11.  Po určení účastníků, kteří mají nárok odměnu v této akci podle bodu 10 těchto pravidel akce bude 
každý takový účastník kontaktován, prostřednictvím e-mailu registrovanému organizátora u profilu 
účastníka v e-shopu (registraci do klubu Sportisimo) nebo v registraci platební metody Click2Pay, a to 
nejpozději do 30. 11. 2022 za účelem oznámení o jeho odměně (bude mu zaslán elektronický 
voucher). 
 

 

12. Odměny v této akci (vouchery) budou doručeny účastníkům akce, kterým na ně vznikl nárok ze strany 

organizátora akce prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) a to do 30. 11. 2022. Pokud 
účastník akce odmítne převzít výhru nebo se nepodaří z jakýchkoli důvodů mu výhru doručit, tak 
nárok na odměnu zaniká.  
 

Organizátor akce neodpovídá za nemožnost kontaktovat účastníka akce za účelem předání a/nebo 
doručení odměny, dále organizátor akce neodpovídá ani za nemožnost předání odměny, a to z 
důvodů spočívajících na straně účastníka akce nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací 
nebo poskytovatele telekomunikačních služeb. 

 

 
 
13. Pokud účastník akce nesplní řádně a včas podmínky účasti v akci a řádně a včas všechny podmínky pro 

předání a převzetí odměny podle těchto pravidel, nemá nárok na předání odměny.  
 
14. Odměny vyloučeného účastníka akce nebo odměny, u nichž nárok na odměnu zanikl, nebudou 

předány dalšímu účastníkovi a organizátor si je ponechá, popř. s nimi naloží po dohodě se smluvním 
partnerem, který je poskytl.  

 
15. Tato pravidla akce jsou přístupné na internetové stránce organizátora akce www. sportisimo.cz. 
 
16. Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoli během termínu konání akce změnit tato pravidla a 

všechny podmínky akce v něm obsažené a to včetně práva ukončit akci bez náhrady, a to s účinností 
ke dni zveřejnění těchto změn. Veškeré změny pravidel akce podle tohoto bodu organizátor akce 
zveřejní a zpřístupní veřejnosti způsobem podle bodu 18 těchto pravidel. 
 

17. Během termínu konání akce je ze strany organizátora akce zajištěna ochrana osobních údajů 
účastníků akce. Účastník akce účastí v akci vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů 
v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, e-mail, údaje o transakci, organizátora pro účely účasti v akci, 
předání odměny.   
 

18. Účast účastníka akce v akci není ze strany organizátora zpoplatněna. 



 

19. Ustanovení těchto pravidel provozování, samotný průběh, ukončení a vyhodnocení výsledků akce se 
řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to tak, že pokud v těchto pravidlech není výslovně 
uvedeno jinak, se řídí právními předpisy České republiky.  

 
20.  Vpřípadě spotřebitelského sporu týkajících se akce je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu 

příslušná v České republice Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete 
obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Od 15. 02. 2016 můžete využít k podání návrhu 
na zahájení mimosoudního řešení sporů a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských 
sporů (včetně přeshraničních sporů) také na webovou stránku 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mohou 
vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u 
kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit. 

 
V Praze, dne 15.9.2022 

 

Sportisimo s.r.o. 
 
 
 
 
 


