
 

 
PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE 

„30/50“ 
 

 
1.  Úvodní ustanovení  
 
1.1. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové akce „30/50“, jejímž předmětem 

je stanovení podmínek pro poskytnutí slevy ve výši 50% z celkové ceny vybraných značek 
zařízení tepelných čerpadel, související technologie a instalace (dále jen „Cena díla“, „Sleva“ a 
„Zařízení“), pro případ, že Pořadatel (jak je definován dále v textu) z důvodů spočívajících 
převážně na straně Pořadatele, nedodrží svou smluvní povinnost provést instalaci Zařízení a 
uvést Zařízení do zkušebního provozu (jak je definován dále v textu), ve lhůtě 30 pracovních 
dní od potvrzení Pořadatele o splnění podmínek Stavební připravenosti (jak je definován dále 
v textu), (dále jen „Akce“). 

 
1.2. Pořadatelem a organizátorem Akce je společnost Woltair s.r.o., se sídlem Na Radosti 399, 

Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 067 70 525, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v 
Praze, sp. zn. C 288555 (dále jen „Pořadatel“). 

 
1.3. Akce probíhá na území České republiky. Rozhodné období Akce je od 18.1.2023 do odvolání. 
 
2.  Kdo se může Akce zúčastnit  
 
Účastníkem Akce je fyzická osoba starší 18 let - spotřebitel, který na základě nabídky Pořadatele 
učiněné v rozhodném období platnosti Akce uzavře s Pořadatelem platnou Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem bude dodání a instalace Zařízení (dále jen „Smlouva“), a který splnil podmínky pro 
přiznání Slevy dle Smlouvy a obchodních podmínek Pořadatele, označených názvem Akce 
„30/50“,  (dále jen „Účastník“). 
 
3. Pravidla Akce 
 
3.1. Pořadatel poskytne Účastníkovi Slevu po předání instalovaného zařízení Účastníkovi do 

řádného provozu, kdy po vyúčtování druhé části Ceny díla dle Smlouvy bude z celkové Ceny 
díla v konečné faktuře Účastníkovi odečtena Sleva.  

 
3.2. Nárok na Slevu vzniká Účastníkovi, pokud jsou splněny následující podmínky:  
 

a) Účastník uzavře s Pořadatelem Smlouvu, která zůstane v platnosti a účinnosti až do 
okamžiku splnění závazků ze Smlouvy; 
b) na základě Smlouvy Účastník uhradí řádně a včas první část Ceny díla; 
c) Účastník nebude v prodlení se splněním jakýchkoliv závazků ze Smlouvy a s plněním 
povinností dle obchodních podmínek Pořadatele; 
d) Pořadatel provede ověření a potvrdí Účastníkovi splnění požadavků na Stavební 
připravenost dle Smlouvy a obchodních podmínek Pořadatele na elektronickou adresu 
Účastníka; 
e) Účastník poskytne součinnost Pořadateli při dodání, instalaci a uvedení Zařízení do 
zkušebního provozu, a převezme Zařízení do zkušebního provozu; 
f) Pořadatel provede kompletní instalaci Zařízení a uvede Zařízení do zkušebního provozu, 
nicméně učiní tak až po uplynutí 30 pracovních dnů od zaslání oznámení o splnění 



 

požadavků Stavební připravenosti Účastníkovi, a to z důvodu překážek spočívajících 
převážně na straně Pořadatele. 

 
3.3. Stavební připravenost. Předpokladem instalace zařízení je úplná stavební připravenost 

v místě instalace Zařízení, jejíž podmínky jsou podrobně upraveny v ust. čl. 6 obchodních 
podmínek 30/50 a čl. 5.2. Smlouvy; jde zejména o napojení místa instalace Zařízení, na 
dodávku vody a připojení na elektrickou síť elektrorozvaděče, včetně zajištění povolení k 
připojení elektrického zařízení k síti distributora elektrické energie a dostatečného 
rezervovaného příkonu, zajištění výkopových a stavebních prací při zhotovení betonového 
základu pro umístění venkovní technologie tepelného čerpadla, apod. Splnění podmínek 
stavební připravenosti je Účastníkovi potvrzeno odesláním potvrzení Pořadatele o splnění 
požadavků na stavební připravenost na elektronickou adresu Účastníka přičemž od data 
odeslání takovéto zprávy počíná běžet lhůta 30 pracovních dnů pro dodání, instalaci a 
uvedení Zařízení do zkušebního provozu Pořadatelem. 

 
3.4.  Uvedení Zařízení do zkušebního provozu. Zkušebním provozem Zařízení se ověřuje 

funkčnost a vlastnosti instalovaného Zařízení, přičemž Účastník čerpá veškeré výhody 
řádného provozu Zařízení s výjimkou některých úkonů a listin, které Pořadatel 
zajistí/poskytne až při řádném předání Zařízení. Uvedení Zařízení do zkušebního provozu 
se ověří topnou zkouškou, jejíž podrobnosti stanoví čl. 6.17. obchodních podmínek, a je 
ukončeno vydáním protokolu o uvedení Zařízení do zkušebního provozu. 

 
3.5.  Výluky. Pořadatel si vyhrazuje právo neposkytnout Účastníkovi Slevu v případech, kdy 

vznikne důvodné podezření o tom, že ze strany Účastníka došlo k jednání v rozporu s 
právními předpisy či těmito pravidly, úmyslnému obcházení těchto pravidel, podvodnému 
jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy. Došlo-li již k poskytnutí Slevy je Pořadatel 
v případech dle předchozí věty oprávněn požadovat po Účastníkovi zpětnou úhradu takové 
Slevy do 10 dnů od doručení písemné výzvy Pořadatele. 

 
4. Ostatní  
 
4.1. Pořadatel si vyhrazuje právo na pozdější změnu podmínek Akce, na zkrácení, přerušení 

obnovení Akce, případně úplné zrušení Akce bez náhrady, s účinností ode dne zveřejnění 
změn na stránkách www.woltair.cz. Všechna ujednání učiněná před změnou či ukončením 
Akce se budou řídit původními podmínkami. 

 
4.2. Účastí na Akci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly Akce a zavazuje se je dodržovat. 

Účastník v plné míře odpovídá za škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito 
podmínkami a/nebo právním řádem České republiky. Pravidla Akce v aktuálním znění jsou 
po celou dobu trvání Akce dostupná na internetových stránkách www.woltair.cz. 

 
 
 

http://www.woltair.cz/

