
CASHBACK PROMO AKCE AUDIO-TECHNICA – 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ČLÁNEK 1 – ÚČASTNÍCI 

1.1      Tato promo akce je určena pouze pro občany následujících 
zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, 

Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, 

Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, 

Švýcarsko, Spojené království. Účastník (dále jen „účastník“) je fyzická 

osoba nebo právnická osoba (společnost) s trvalým pobytem nebo sídlem v 
jedné z následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 

Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Lucembursko, 

Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, 

Švédsko, Švýcarsko, Spojené království. Promo akce se nemohou 
zúčastnit zaměstnanci společnosti Audio-Technica, jejích dceřiných 

společností, jejich rodiny, zástupci a další strany přímo zapojené do této 

promo akce. Promo akce se mohou zúčastnit pouze účastníci, kteří zakoupí 

produkt pro vlastní potřebu, tedy koncoví uživatelé. Společnost Audio-
Technica si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv ověřit způsobilost 

účastníků a/nebo vyloučit účastníky z jakéhokoliv důvodu. Distributoři mají 

zakázáno podávat žádosti jménem svých zákazníků. 

ČLÁNEK 2 – PODMÍNKY ÚČASTI 

2.1       Tato promo akce je určena zákazníkům, kteří zakoupí způsobilé 

produkty ve vybraných obchodech. Nárok na uplatnění cashbacku má 

účastník v případě, že koupí produkt uvedený v článku 3.1 v následujících 

zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, 
Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, 

Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, 

Švýcarsko, Spojené království, a to od autorizovaného a vybraného 

prodejce produktů Audio-Technica.  

2.2.      Pro účast na této promo akci je nutné provést nákup od 1. 

říjnast 2020 do 31. ledenst 2021 (včetně). Tato promo akce se nevztahuje 

na jakékoliv použité nebo repasované produkty. Žádost o cashback lze zaslat 
pouze prostřednictvím stránek cashback.audio-technica.eu  

2.3      V rámci promo akce může každý účastník podat žádost o 
maximálně 5 způsobilých produktů. Pro každý vybraný produkt lze podat 

pouze 1 žádost. 

2.4       Správně vyplněnou žádost o uplatnění zašlete spolu s kopií originálu 

účtenky a čárovým kódem vystřiženým z balení způsobilého produktu 
nejpozději do 14. Únorth 2021 prostřednictvím online formuláře, který je k 

https://cashback.audio-technica.eu/


dispozici na adrese cashback.audio-technica.eu. Budete vyzvání k poskytnutí 

svých osobních údajů včetně platebních údajů. Potvrzení o obdržení žádosti 

vám bude zasláno na vaši e-mailovou adresu. 
 

2.5       Každou žádost o cashback můžete uplatnit pouze jednou a nelze ji 

použít v kombinaci s jakýmkoliv dalším propagačním poukazem nebo 

cashbackem na jakýkoliv další produkt Audio-Technica , jak je uvedeno v 

článku 3.1. 

2.6       Dokladem o koupi se rozumí čitelná kopie účtenky od prodejce nebo 

faktura s jasně čitelným jménem prodejce, datem nákupu, názvem produktu 

a cenou s DPH. Dokumentace zaslaná v rámci této promo akce vám nebude 

vrácena. 

2.7       Společnost Audio-Technica převede cashback uvedený v článku 

3.1 prostřednictvím BACS do 28 dnů od potvrzení vaší žádosti. Pořadatel 

promo akce odešle peníze bankovním převodem pouze na účet v zemi, kde 

jste zakoupili produkt Audio-Technica. 

2.8         Veškeré dotazy ohledně promo akce a vaší žádosti posílejte 
na audio-technica@promotion-update.com  

  

ČLÁNEK 3 – CASHBACK 

3.1      Cashback platí pro produkty uvedené níže: 

  

Název modelu Hodnota cashbacku v místních měnách 

CZK 

ATH-M50xBT  

 
525 

ATH-ANC900BT 

 

780  

ATH-SR50BT 

 

525  

ATH-CKS5TW 

 

395  

ATH-LPW30TK 

 

655  

ATH-LPW50PB 780  

https://cashback.audio-technica.eu/
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ATH-LP5x 

 

780  

 

 3.2       Formulář žádosti o cashback nelze vyměnit za hotovost.  

3.3       V případě, že lze cashback odepsat z daní, nese jakoukoliv daňovou 

povinnost příjemce. Stejně platí, že jakékoliv poplatky ze strany vaší banky 

budou odečteny z cashbacku. 

3.4       V případě vrácení produktu zákazníkem nemá účastník nárok na 

podání žádosti o cashback a jakákoliv žádost bude tedy zneplatněna. 
 Abychom předešli pochybnostem, tento dodatek žádným způsobem 

nezpochybňuje právo zákazníka na uplatnění příslušných zákonných nebo 

záručních práv. 

ČLÁNEK 4 – POŘADATEL PROMO AKCE 

4.1       Pořadatelem promo akce je:  Audio-Technica Europe Pořadatel 

promo akce si vyhrazuje právo promo akci kdykoliv ukončit. 

ČLÁNEK 5 – OSOBNÍ ÚDAJE 

Při registraci poskytne účastník své osobní údaje společnosti Audio-

Technica , které budou následně převedeny do centrály společnosti Audio-

Technica a jejím zástupcům za účelem uskutečnění promo akce a správy 

marketingové a kvalitativní analýzy. Společnost Audio-Technica a její 
zástupci jsou odpovědní za bezpečné uchovávání, zpracování a převod 

osobních údajů účastníka v souladu s příslušnými místními nařízeními a 

zákony o ochraně osobních údajů. Registrací účastník souhlasí s těmito 

všeobecnými obchodními podmínkami. Zaškrtnutím odpovídajícího políčka v 
online registračním formuláři účastník rovněž uděluje svůj souhlas 

pořadateli, společnosti Audio-Technica , a/nebo jejím zástupcům ke 

zpracování osobních údajů pro účely doporučování dalších promo akcí, stejně 

jako nových produktů a služeb, stejně jako pro účely budoucí marketingové 

a kvalitativní analýzy. Každý propagační e-mail obsahuje možnost odhlášení 
z odběru. Účastníci mají právo požádat o nahlédnutí a opravu svých 

osobních údajů shromažďovaných pořadatelem promo akce. Veškeré žádosti 
v této věci odesílejte na e-mailovou adresu  audio-technica-unsubscribe@promption-

support.com  

Pro účely této promo akce zplnomocní společnost Audio-Technica následující 

agenturu zabývající se podporou prodeje (dále jen „agentura“): 

mailto:audio-technica-unsubscribe@promption-support.com
mailto:audio-technica-unsubscribe@promption-support.com


Benamic 

IDA Business & Technology Park, 

Ring Road, Kilkenny, 

Irsko 

Agentura je oprávněna zpracovávat, kontrolovat a uchovávat veškeré osobní 

údaje předložené v rámci této cashback promo akce takovým způsobem, aby 

bylo zaručeno vyhovění veškerým platným zákonům na ochranu osobních 

údajů. 

ČLÁNEK 6 – VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

6.1       Společnost Audio-Technica nenese odpovědnost za jakékoliv 

ztracené, zpožděné nebo pozdě odeslané žádosti. 

6.2       Za neplatné budou také považovány všechny neúplné nebo 

nezpůsobilé žádosti. Účastník má povinnost zajistit poskytnutí veškerých 

nezbytných informací pro zpracování žádosti. 

6.3       Společnost Audio-Technica nenese odpovědnost za jakékoliv 

náklady vzniklé účastníkovi v souvislosti s promo akcí. 

6.4      Společnost Audio-Technica nenese odpovědnost za jakékoliv 

zpožděné nároky jakékoliv povahy v souvislosti s touto promo akcí.  

6.5       Společnost Audio-Technica nenese odpovědnost za jakékoliv 

nesplnění této nabídky, pokud je způsobeno jakýmikoliv dodatečnými 

okolnostmi, které spadají pod vyšší moc (tzn. nepředvídatelné okolnosti, za 

které nenese společnost Audio-Technica odpovědnost) a/nebo událostmi, 
které bez zavinění jakékoliv strany znemožní uskutečnění promo akce nebo 

zamezí jejímu přijatelnému provedení. 

6.6       Společnost Audio-Technica si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit tuto 

promo akci a/nebo jednostranně změnit všeobecné obchodní podmínky, aniž 

by tím z její strany vznikla jakákoliv odpovědnost. 

ČLÁNEK 7 – SOUDNÍ PRAVOMOC 

7.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy země, ve které jste zakoupili 
produkt, a podléhají výlučné soudní pravomoci příslušných soudů dané země. 
 


