
Soutěž „PŘIJMĚTE VÝZVU AX CARBIDE“ 

1. Pořadatel  

Pořadatelem soutěže je společnost Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o. o. 17 Stycznia 45A, 

02-146 Varšava. 

2. Úvod  

Podělte se s námi o svůj názor na nejnovější plátky pro šavlové pily AX Carbide a jako poděkování od 

nás dostanete čepici z limitované kolekce Milwaukee Aprilia Superbikes. 

3. Postup  

 

3.1 Kupte si libovolný plátek AX Carbide: 

Číslo zboží: 48005221 

Číslo zboží: 48005226 

Číslo zboží: 48005227 

3.2 Vyzkoušejte si, jak si poradí s nejtvrdšími materiály.  

3.3 Popište své dojmy nebo pořiďte fotografii. 

3.4 Krátký popis nebo fotografie včetně nákupního dokladu zašlete na e-mailovou 

adresu: newax@milwaukeetool.eu 

3.5 K popisu/fotografii připojte takové informace, jako jsou například: 

3.5.1 Jméno a příjmení 

3.5.2 Věk 

3.5.3 Informace, zda vykonáváte výdělečnou činnost s elektronářadím. 

3.5.4 Informace o tom, jaké značky elektronářadí používáte 

3.5.5 Korespondenční adresa 

3.5.6 Telefonní číslo  

3.6 Jako poděkování od nás dostanete čepici z limitované edice Milwaukee Superbikes. 

 

4. Podmínky účasti  

 

4.1 Účastníci soutěže musejí být starší 18 let. 

4.2 Soutěže se nemohou zúčastnit pracovníci ani rodinní příslušníci pracovníků firmy 

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o. o. Za rodinné příslušníky jsou ve znění 

těchto podmínek účasti považováni manžel/manželka, oficiální životní partneři 

a příbuzní prvního a druhého stupně. 

4.3 Firma Techtronic Industries Easter Europe Sp. z o. o. si vyhrazuje právo vyloučit 

ze soutěže jednotlivé účastníky v případě odůvodněné příčiny. Tou může být 

hrubé porušení soutěžního řádu, uvedení nepravdivých osobních údajů nebo 

předložení nákupního dokladu, který nepochází z autorizované prodejny. Seznam 

autorizovaných prodejen se nachází na internetové straně 

https://cz.milwaukeetool.eu/header/store-locator/ 

 

5. Ceny 
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5.1 Cenou za poskytnutí svého názoru nebo za zaslání fotografie je čepice Milwaukee 

z kolekce Aprilia Superbikes v ceně 132,00 CZK bez DPH. 

5.2 Pořadatel soutěže do 30 dní od obdržení e-mailové zprávy předá cenu 

prostřednictvím přepravní firmy na korespondenční adresu uvedenou v e-mailové 

zprávě.  

5.3 Firma Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o. o. hradí náklady za zaslání cen. 

5.4 Vyplacení ekvivalentu ceny v hotovosti ani převod práva k ceně na třetí osoby není 

možný. 

5.5 Účastníci soutěže mohou posílat své názory nebo fotografie opakovaně, ale každý 

účastník může obdržet maximálně jednu cenu. 

5.6 Nabídka čepic Milwaukee z kolekce Aprilia Superbikes je dostupná do vyčerpání 

zásob, maximálně však do 31. 12. 2017. 

 

6. Udělení práv 

Účastníci soutěže zasláním e-mailové zprávy na adresu newax@milwaukeetool.eu dávají souhlas 

k neodvolatelnému, časově neomezenému a celosvětově platnému právu na používání svých 

fotografií ve všech dnes známých nebo budoucích médiích (včetně tištěných médií, televize, 

internetu, sociálních sítí, mobilních sítí, aplikací, produktových katalogů a brožur, videofilmů a výstav 

v prodejnách) a na marketinkové účely včetně práva na editování, a to bez nároku vymáhat 

odškodnění. 

7. Odpovědnost 

Zaslané fotografie a názory nesmějí obsahovat ani zobrazovat urážející, hanlivý nebo výhružný obsah, 

ani nesmějí poškozovat třetí osoby. Firma Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o. o. si vyhrazuje 

právo odmítnout předat ceny osobám, jejichž e-mailové zprávy obsahují nemravný, pornografický 

nebo rasistický obsah, který porušuje práva jiných osob (autorská práva, osobnostní práva), která 

jsou reklamou třetích stran. 

8. Vyhlášení výsledků soutěže 

Odměnění účastníci soutěže budou informováni o přiznaných cenách prostřednictvím e-mailové 

zprávy zaslané na adresu, kterou účastník použil při přihlášení se k účasti v soutěži. 

9. Dřívější ukončení soutěže 

Firma Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o. o. si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně. 

To se týče zejména případě, kdy řádné provedení soutěže není možné z technických, právních nebo 

materiálních příčin. 
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