
   

Soutěž  
„Vyhrajte možnost uplatnit cashback 50 000 Kč při nákupu 

tepelného čerpadla Daikin“ 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhrajte možnost uplatnit 
cashback 50 000 Kč při nákupu tepelného čerpadla Daikin“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou 
být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.  

1. Pořadatel soutěže:  
Pořadatelem soutěže je společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH 
REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ 
48039497, DIČ CZ48039497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
oddíl C, pod spisovou značkou C 15503 (dále jen „pořadatel“). 
 
2. Termín a místo konání soutěže:  
Soutěž probíhá v termínu od 14. 9. 2020 08:00 hod. do 29. 11. 2020 23:59 hod. (dále jen „doba 
konání soutěže“) na území České republiky. 
 
3. Účastník soutěže: 
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací 
adresou na území České republiky, která není zaměstnancem pořadatele a která splní všechny 
podmínky účasti v soutěži upravené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“). 
 
4. Výhra a její uplatnění:  
Výhrou v této soutěži je právo uplatnit cashback ve výši 50 000 Kč při nákupu některého z níže 
uvedených tepelných čerpadel Daikin u kteréhokoliv autorizovaného prodejce DAIKIN 
nejpozději 31. 3. 2021, a to za splnění podmínek uvedených v tomto článku níže. Výhru není možné 
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiné podobě. 
 
Cashback lze uplatnit pouze na následující tepelná čerpadla Daikin: 

Daikin Altherma 3 R 
Daikin Altherma 3 H 
Daikin Altherma 3 H HT 
Daikin Altherma R 
Daikin Altherma M 
Daikin Altherma R HT 
Daikin Altherma GEO 
Daikin Altherma R Hybrid 
 
 
(dále též jen „tepelná čerpadla“) 
 
Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že právo na cashback lze uplatnit pouze jednou na 
jedno tepelné čerpadlo zakoupené v době od 29. 9. 2020 do 31. 3. 2021 u některého 
z autorizovaných prodejců DAIKIN a pouze za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto 
článku níže. Nákupem tepelného čerpadla se rozumí pouze nákup nového tepelného čerpadla. 



   

Cashback se vztahuje pouze na tepelná čerpadla zaplacená v hotovosti, bankovním převodem či 
platební kartou, nikoliv na tepelná čerpadla zakoupená na splátky. Na tepelná čerpadla zakoupená po 
datu 31. 3. 2021 nelze uplatnit právo na cashback. 
 
Distribuci tepelného čerpadla provádí vždy příslušný autorizovaný prodejce DAIKIN. Částka cashback 
bude poskytnuta pořadatelem po jejím uplatnění výhercem. Právo na poskytnutí cashbacku výherce u 
pořadatele uplatní tak, že do třiceti (30) dnů ode dne zakoupení tepelného čerpadla zašle na e-mail 
marketing@daikin.cz scan dokladu o koupi tepelného čerpadla (např. faktury) obsahující sériové číslo 
tepelného čerpadla, doklad o zaplacení kupní ceny (popř. jeho scan) a číslo bankovního účtu výherce 
vedeného u peněžního ústavu v České republice ve tvaru IBAN, na který má být částka cashback 
vyplacena. Částku 50 000 Kč pak pořadatel výherci vyplatí na základě vystaveného dobropisu na 
jeho bankovní účet, a to nejpozději do 30 dní od řádného uplatnění práva na cashback. Výplatu 
částky cashback nelze provést jinak než převodem na bankovní účet. 
 
Jakékoliv dotazy a reklamace lze podávat nejpozději do 31. 3. 2021, po tomto datu bude soutěž 
definitivně ukončena. 
 
Podmínky poskytnutí částky cashback 
Cashback ve výši 50 000 Kč pořadatel výherci poskytne pouze, pokud mu výherce předloží doklad o 
nákupu tepelného čerpadla obsahující sériové číslo tepelného čerpadla a doklad o úhradě kupní ceny 
tepelného čerpadla. 
 
Právo na cashback je nutné u pořadatele uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne zakoupení tepelného 
čerpadla, jinak právo na částku cashback zaniká.  
 
Právo na cashback ve výši 50 000 Kč nevzniká, resp. zanikne, v případě odstoupení od kupní 
smlouvy na tepelné čerpadlo dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Na částku cashback není právní nárok. 
 
Částka cashback bude vyplacena jedině na bankovní účet vedený u peněžního ústavu v České 
republice. 
 
V případě, že nebude některá z podmínek uvedených v tomto článku pravidel splněna, nebude 
cashback výherci poskytnut. 
 
5. Podmínky účasti v soutěži, určení výherce 
 
5.1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že se v době konání soutěže řádně zaregistruje do soutěže 
na https://www.daikin.cz/cs_cz/akce-cerpadla.html a odpoví na tipovací otázku. V registračním 
formuláři je nezbytné vyplnit všechny údaje označené *.  

Soutěž bude probíhat v celkem 10 kolech, jejichž termíny jsou uvedeny níže. V každém soutěžním 
kole bude určen 1 výherce, který získá možnost uplatnit cashback ve výši 50 000 Kč při nákupu 
tepelného čerpadla Daikin u kteréhokoliv z autorizovaných prodejců DAIKIN.  



   

Po vyplnění soutěžní otázky a registračního formuláře bude soutěžícímu zaslán e-mail se souhrnem 
jím zadané odpovědi a kontaktu a s informací o datu vyhlášení výherce pro soutěžní kolo, do kterého 
se soutěžící zapojil.  

Výhercem se v daném soutěžním kole stává soutěžící, jehož tip je nejblíže teplotě, kterou zveřejní 
ČHMÚ na webových stránkách http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou. Pokud v daném kole dojde 
k tomu, že tip více soutěžících bude stejně blízko tipované hodnotě, stává se výhercem soutěžící, 
který zaslal svůj tip jako první.  

Každý soutěžící se může každého soutěžního kola zúčastnit nejvýše jednou (tj. v součtu může 
v průběhu soutěže odpovědět maximálně desetkrát) a může vyhrát pouze jednou. Pokud se soutěžící 
stane výhercem, nemůže se platně zúčastnit dalších kol a pokud se již stal jejich účastníkem, jeho 
účast v nich výhrou v předchozím kole zaniká. Pořadatel není povinen kontrolovat správnost a/nebo 
úplnost údajů uvedených v registračním formuláři a neodpovídá za chyby při vyplnění registrace či 
technické problémy s odesláním registrace na internetu. Soutěžící odpovídá za správnost a úplnost 
uváděných údajů.  

5.2. Rozvržení soutěžních kol, vyhlášení výherců a tipovací otázky jsou následující:  

Soutěžní kola 
 

    

 
8:00 23:59:59 Tipovací otázka: 

1. kolo 14. 9. 27. 9. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 28. 9. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

2. kolo 28. 9. 4. 10. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 5. 10. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

3. kolo 5. 10. 11. 10. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 12. 10. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 



   

desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

4. kolo 12. 10. 18. 10. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 19. 10. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

5. kolo 19. 10. 25. 10. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 26. 10. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

6. kolo 26. 10. 1. 11. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 2. 11. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

7. kolo 2. 11. 8. 11. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 9. 11. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

8. kolo 9. 11. 15. 11. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 16. 11. 2020 



   

 

Vyhlášení výherců jednotlivých soutěžních kol 
 
1. kolo 29. 9. (ÚT) 

  
2. kolo 6. 10. (ÚT) 

  
3. kolo 13. 10. (ÚT) 

  
4. kolo 20. 10. (ÚT) 

  
5. kolo 27. 10. (ÚT) 

  
6. kolo 3. 11. (ÚT) 

  
7. kolo 10. 11. (ÚT) 

  
8. kolo 18. 11. (ST) 

  
9. kolo 24. 11. (ÚT)   

10. kolo 1. 12. (ÚT)   

Výherce soutěžního kola bude vždy vyhlášen a zveřejněn na webových stránkách 
https://www.daikin.cz/cs_cz/akce-cerpadla.html. 

v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

9. kolo 16. 11. 22. 11. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 23. 11. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 

10. kolo 23. 11. 29. 11. Tipněte si teplotu vzduchu, která bude na 
profesionální stanici ČHMÚ v Peci pod 
Sněžkou naměřena v pondělí 30. 11. 2020 
v osm hodin ráno (ve °C s přesností na 1 
desetinné místo dle údaje zveřejněného 
ČHMÚ na http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-
republika/stanice/profesionalni-
stanice/prehled-stanic/pec-pod-snezkou). 



   

5.3. Pořadatel kontaktuje výherce příslušného soutěžního kola e-mailem, případně i telefonicky, 
nejpozději do 3 dnů ode dne jeho vyhlášení.  

Do soutěže nebudou zařazeni zejména soutěžící, kteří své odpovědi poslali mimo termín konání 
soutěžního kola či soutěžící, jejichž registrace neobsahuje veškeré údaje, nesplňuje daný formát či 
jinak nesplňuje podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací.  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte pořadatele na e-mailu marketing@daikin.cz.  

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, pravidly soutěže a zasíláním obchodních sdělení 

Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu s pravidly této soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly 
soutěže a zavazuje se je plně respektovat a dodržovat.  

Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zpracováním osobních údajů umístěného v závěru 
registračního formuláře souhlasí soutěžící se zpracováním svých osobních údajů vyplněných 
v registračním formuláři v rámci této soutěže, tedy v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, 
telefonní číslo (dále jen „osobní údaje”) za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů”), a směrnice o ochraně 
osobních údajů (https://www.daikin.cz/cs_cz/smernice-o-ochrane-udaju.html), zejména v souladu s 
ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů 
pořadatelem jakožto správcem pro účely prověření platné účasti v soutěži, jejího vyhodnocení a 
poskytnutí výhry a v případě udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení pro účely 
vytvoření, vedení, používání a správy databáze osob k zasílání obchodních sdělení ze strany 
pořadatele a zasílání a šíření obchodních sdělení pořadatele soutěžícím, a to po dobu maximálně 5 
let od ukončení soutěže, po kterou budou osobní údaje uloženy (dále jen „Doba souhlasu“). 
Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám vyjma případů, kdy bude 
správce povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a 
vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje 
do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické 
podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a 
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou 
přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez 
zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů není zákonným 
ani smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a soutěžící nemá 
povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely 
prověření platné účasti v soutěži, jejího vyhodnocení a poskytnutí výhry či jeho odvolání však vylučuje 
účast v soutěži. Ve vztahu k osobním údajům má soutěžící právo: 

- svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, 

- na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho 
týkají, jsou či nejsou zpracovány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o 
ochraně osobních údajů, 



   

- na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, 
které se soutěžícího týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení 
o ochraně osobních údajů, 

- na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je 
dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů, 

- na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů, 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o 
ochraně osobních údajů, 

- na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních 
údajů,  

- požádat o vysvětlení správce v případě pochybností o dodržování práv správcem, jakož i 
požadovat, aby správce odstranil závadný stav, 

- podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že došlo k porušení právních 
předpisů při zpracování jeho osobních údajů. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro 
ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Správce informuje soutěžícího o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu 
soutěžícího se správcem: 

- správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce: DAIKIN AIRCONDITIONING 
CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 
Praha 4, Česká republika, prostřednictvím emailové adresy: office@daikin.cz či telefonicky na tel. č. 
221715700. 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 
uvedeného v čl. 22, odst. 1 a 4 nařízení o ochraně osobních údajů. 

Soutěžící souhlasí s tím, že pokud se stane výhercem, bude jeho jméno a příjmení zveřejněno mezi 
výherci na https://www.daikin.cz/cs_cz/akce-cerpadla.html.  

Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení umístěného 
v závěru registračního formuláře soutěžící uděluje ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách 
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pořadateli svůj souhlas se zasíláním 
obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále 
podniku společnosti Daikin, resp. koncernu či skupiny Daikin, a to po Dobu souhlasu a 
prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Soutěžící 
je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně 
dopisem na adresu sídla pořadatele nebo osobně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím 
elektronické pošty na emailovou adresu pořadatele office@daikin.cz nebo v rámci adresy uvedené 
v samostatném obchodním sdělení, které mu bude zasláno. 

 



   

7. Závěrečná ustanovení  
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Osoby nesplňující 
podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. 
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování vykazuje známky 
nekalého či podvodného jednání. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s 
účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo 
zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, 
bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na https://www.daikin.cz/cs_cz/akce-
cerpadla.html, kde budou po dobu konání soutěže nepřetržitě dostupná úplná a aktuální pravidla 
soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si 
vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry 
v soutěži. Na poskytnutí výhry není právní nárok. 
 

 

V Praze, dne 14. 9. 2020 


