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Pravidla akce 

„Kupte nový Samsung! Dáme Vám až 6 000 Kč!“ 

Akcí „Kupte nový Samsung! Dáme Vám až 6 000 Kč!“ (dále jen „Akce“) nabízí MOBIL POHOTOVOST 
(dále jen „Prodávající“) Kupujícím udělení bonusu ke standardní výkupní ceně jejich Přístroje a 

možnost odkoupení jejich stávajícího Přístroje s tímto bonusem. 

 
Článek I 

Výklad základních pojmů 
 

Přístroj – zahrnuje koncová zařízení, která jsou způsobilá pro používání v GSM sítích, vykupovaná ze strany 
Prodávajícího. Aktuální seznam Přístrojů, které jsou Prodávajícím vykupovány, získá Kupující na internetových 
stránkách prodávajícího zde: https://www.mp.cz/vykup:telefony.  

Zboží – zahrnuje koncová zařízení, která jsou způsobilá pro používání v GSM sítích, prodávaná ze strany 
Prodávajícího, u kterých je vyznačena možnost využít Akci. 

Prodávající – MOBIL POHOTOVOST s.r.o., IČ: 26705851, se sídlem U Nového Suchdolu 140/32, Praha 6, 160 00. 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88608. 

Kupující – každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům, či 
právnická osoba, která od prodávajícího zakoupila Zboží a zároveň chce Prodávajícímu prodat Přístroj v rámci 
Akce. 

 

Článek II 
Popis Akce 

 

2.1 Akce spočívá ve zvýhodněném odkoupení Přístroje, který je ve vlastnictví Kupujícího, Prodávajícím, a to za 
podmínek, které jsou uvedeny níže. 

2.2 Akce trvá od 19. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo Akci předčasně ukončit a to 
oznámením na svých internetových stránkách www.mp.cz.  

2.3 Pro využití Akce je nutné, aby Kupující u Prodávajícího zrealizoval nákup Zboží, u kterého je nabídnuta 
možnost využít Akci. Akce může být tedy využita pouze v případě, kdy Kupující u Prodávajícího v době jejího 
trvání zároveň zakoupil Zboží, a to prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na adrese 
www.mp.cz, nebo na jakékoliv prodejně Prodávajícího. Seznam prodejen zde: https://www.mp.cz/prodejny.  

2.4 Po zakoupení Zboží získá Kupující možnost uplatnit bonus při prodeji svého stávajícího Přístroje a tím získat 
vyšší výkupní cenu. Výše bonusu a podmínky pro jeho získání jsou uvedeny v Článku III těchto pravidel. 

2.5 Kupující má možnost na internetových stránkách prodávajícího https://www.mp.cz/vykup:telefony vyplnit 
formulář (Detailní nacenění), který se týká detailního nacenění jím prodávaného Přístroje s indikací, zda má při 
prodeji tohoto Přístroje nárok na vyplacení bonusu. Kupující bere na vědomí, že takto provedené detailní 
nacenění je cenovým odhadem kupní ceny Přístroje, přičemž konečná kupní cena je stanovena až na prodejně 
Prodávajícího odpovědným pracovníkem Prodávajícího v závislosti na vizuálním a funkčním stavu Přístroje. 
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2.6 Kupující může prodat Prodávajícímu pouze Přístroj, který je uveden zde: https://www.mp.cz/vykup:telefony 
a jehož konečná výkupní cena je minimálně 1,- Kč. 

2.7 Kupující je oprávněn uplatnit vždy pouze jeden bonus k jednomu prodávanému kusu Přístroje. Pokud 
Kupující zakoupí u Prodávajícího více kusů Zboží, získá možnost uplatnit tolik bonusů, kolik zakoupil Zboží, avšak 
vždy nejvýše jeden bonus k jednomu kusu prodávaného Přístroje. 

 

Článek III 
Výše bonusu a podmínky pro jeho získání 

 

3.1 Bonus je pevná finanční částka, která je spočítána jako procentuální příplatek k základní výkupní ceně 
Přístroje, zaokrouhleno nahoru na celé koruny, přičemž zároveň platí, že maximální výše bonusu je: 

a) 6 000 Kč nebo 
b) 33% prodejní ceny Zboží 

 
3.2 Výše procentuálního příplatku k základní výkupní ceně Přístroje je závislá na tom, jaké Zboží Kupující 
zakoupil: 

 při zakoupení Samsung Galaxy J3 (2017) (J330FZ) je výše příplatku 30%  
 při zakoupení Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) je výše příplatku 30% 
 při zakoupení Samsung Galaxy J7 (2017) (J730FZ) je výše příplatku 30% 
 při zakoupení Samsung Galaxy A3 (2017) (A320FD) je výše příplatku 30% 
 při zakoupení Samsung Galaxy A5 (2017) (A520F) je výše příplatku 35% 
 při zakoupení Samsung Galaxy S7 (G930) je výše příplatku 40% 
 při zakoupení Samsung Galaxy S7 edge (G935F) je výše příplatku 40% 
 při zakoupení Samsung Galaxy S8 (G950F) je výše příplatku 45% 
 při zakoupení Samsung Galaxy S8+ (G955F) je výše příplatku 45% 
 při zakoupení Samsung Galaxy Note8 (N950FZ) je výše příplatku 50% 

 
3.3 Pro získání bonusu musí Kupující splnit tyto podmínky: 

a) Zakoupit Zboží od Prodávajícího v době trvání Akce dle článku 2.3. 
b) Dostavit se na jakoukoliv prodejnu Prodávajícího. 
c) Nabídnout k prodeji Přístroj dle odst. 2.6, přičemž je zapotřebí prokázat nárok na bonus prodejním 

dokladem ke Zboží. 
d) Nabízený přístroj musí být ve stavu dle článku 3.4 a lepším a zároveň musí být prodáván jako 

standardně opotřebený (použitý přístroj bez nároku na jakékoliv jiné příplatky ze strany Prodávajícího). 
e) Uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na nabídnutý Přístroj. 

 
3.4 Pro získání bonusu musí být Přístroj v tomto stavu: 

 Přístroj nevykazuje jakoukoliv funkční vadu a  
 na krytu Přístroje jsou malé oděrky, které zásadně nezhoršují optický vzhled přístroje a/nebo  
 na displeji Přístroje jsou malé rýhy, které nejsou patrné na dotyk a zásadně nezhoršují optický vzhled 

Přístroje, jakož i možnost jeho ovládání skrze dotykovou plochu displeje.  
 
3.5 Bonus nelze přiznat, pokud Přístroj vykazuje jakýkoliv z těchto stavů: 

 Přístroj vykazuje jakoukoliv funkční vadu a/nebo 
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 na krytu Přístroje jsou rýhy (hlubší defekty krytu, které jsou patrné na dotyk), či větší množství oděrek, 
které zhoršují optický vzhled Přístroje a/nebo  

 kryt Přístroje nese stopy po pádu, má praskliny, či oloupané rohy, popřípadě chybí některé jeho části 
a/nebo 

 na displeji Přístroje jsou rýhy, které jsou patrné na dotyk a zhoršují optický vzhled Přístroje, jakož i 
možnost jeho ovládání skrze dotykovou plochu displeje a/nebo 

 na displeji Přístroje jsou praskliny či hluboké rýhy, které jsou patrné na dotyk a zhoršují optický vzhled 
Přístroje, jakož i možnost jeho ovládání skrze dotykovou plochu displeje a/nebo 

 je Přístroj zasažen vlhkostí (oxidace základní desky, či jakýchkoliv vnitřních částí Přístroje). 
 
 
 

Článek IV 
Závazek Kupujícího  

 
4.1 Kupující výslovně prohlašuje, že prodávaný Přístroj je jeho výlučným majetkem a že žádná třetí osoba 
k němu nemá žádná práva. Kupující dále prohlašuje, že Přístroj nemá žádné vady, jak faktické, tak právní. 
 
4.2 Prodávající a Kupující výslovně sjednávají, že pokud se následně vyjeví, že k Přístroji má práva třetí osoba, či 
že na Přístroji samotném nějaká práva váznou, jedná se o podstatné porušení smlouvy dle § 2106 zákona 
89/2012 Sb., občanský zákoník, se všemi důsledky, které z toho vyplývají. 
 
4.3 Kupující se zavazuje, že na výzvu Prodávajícího doloží dokumenty potvrzující jeho vlastnické právo 
k Přístroji, a to v rozsahu, který stanoví Prodávající. 

 
 

Článek V 
Závěrečná ustanovení 

 

5.1 Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s Kupujícím kupní smlouvu, a to i při splnění všech výše uvedených 
podmínek a závazků. 

 

5.2 Detailní nacenění Přístroje dle článku 2.5 těchto pravidel není obchodní nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 
zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

5.3 Tato pravidla a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

5.4 V případě, že kterékoliv ustanovení těchto pravidel je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít 
vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení, nestanoví-li zákon jinak. 

 

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu pravidel, přičemž platí, že jejich změna je účinná ode dne 
zveřejnění na www.mp.cz, není-li v podmínkách stanoveno jinak.  

 

 

V Praze, dne 1. 11. 2017 


