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Pravidla akce 

„Šijeme pro Vás na míru!“ 

Akcí „Šijeme pro Vás na míru!“ (dále jen „Akce“) nabízí MOBIL POHOTOVOST (dále jen „Prodávající“) 
Kupujícím možnost získat dárek a možnost vyhrát oblek na míru. 

 
Článek I 

Výklad základních pojmů 
 

Zboží – zahrnuje koncová zařízení, která jsou způsobilá pro používání v GSM sítích, prodávaná ze strany 
Prodávajícího, u kterých je vyznačena možnost využít Akci. Seznam Zboží, které je zařazeno do Akce, je uveden 
na internetových stránkách Prodávajícího https://www.mp.cz/sijeme-na-miru.  

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 provedla registraci do Akce. 

 

Článek II 
Popis Akce 

 

2.1 Akce spočívá v poskytnutí košile na míru od společnosti Koutný Prostějov (dále jen „dárek“) a zařazení do 
slosování o deset obleků na míru. O dárek může Kupující zažádat nejpozději do 31. 1. 2018. 

2.2 Akce trvá od 2. 10. 2017 do vyčerpání všech dárků (Akce tedy trvá do té doby, než bude učiněno 500 
registrací). 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 registrace do Akce na internetových stránkách Prodávajícího 
https://www.mp.cz/sijeme-na-miru/registrace. Po učinění registrace získává Kupující dárek a zároveň je 
zařazen do slosování o jeden z deseti obleků na míru. 

2.5 V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, ztrácí, i přes 
řádně provedenou registraci, nárok na dárek a je taktéž vyřazen ze slosování o jeden z deseti obleků na míru. 
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Článek III 
Forma dárku a podmínky pro jeho získání 

 

3.1 Kupující si může zvolit formu dárku: košili na míru, nebo košili konfekční velikosti. Kupující je svou volbou 
dále vázán, jednou učiněnou volbu již nelze změnit. 

3.2 Pro získání košile na míru musí Kupující splnit tyto podmínky: 
a) Zakoupit Zboží od Prodávajícího v době trvání Akce dle článku 2.3. 
b) Vybrat si prodejnu společnosti Koutný Prostějov, na které mu bude ušita košile na míru – seznam 

prodejen je uveden na https://www.mp.cz/sijeme-na-miru/krejci.  
c) Domluvit si osobní schůzku s krejčím. Schůzku je zapotřebí domluvit nejpozději do 31. 1. 2018. 
d) Dostavit se v domluvený čas na osobní schůzku s krejčím a předložit zakoupené Zboží, které bylo 

zaregistrované do Akce. 
e) Dárek bude pro Kupujícího následně vyroben a připraven k vyzvednutí na prodejně Koutný Prostějov. 

 
3.3 Pro získání košile konfekční velikosti musí Kupující splnit tyto podmínky: 

a) Zakoupit Zboží od Prodávajícího v době trvání Akce dle článku 2.3.  
b) Kontaktovat Prodávajícího na čísle 245 008 383 nebo e-mailu kosile@mp.cz a sdělit o jakou konfekční 

velikost má zájem.  
c) Dárek bude Kupujícímu zaslán přepravní společností na jím určenou adresu.  

 
3.4 Slosování o 10 obleků na míru proběhne po vyčerpání všech dárků (tedy po učinění 500 registrací) za 
přítomnosti notáře. Výherci budou kontaktováni telefonicky a e-mailem. Seznam výherců bude zveřejněn také 
na internetových stránkách Prodávajícího www.mp.cz.  
 
 
 

Článek IV 
Souhlas se zpracováním osobních údajů  

 
4.1 Registrací vyjadřuje Kupující svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, se zpracováním osobních údajů jím uvedených, a to nejméně po dobu 5 let, za účelem 
nabízení zboží nebo služeb, včetně zasílání novinek, obchodních sdělení, reklamních sdělení elektronickými 
prostředky dle zákona 480/2004 Sb., v platném znění. 
 
4.2 Kupující, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §11 a §21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být 
kdykoliv na adrese Prodávajícího odvolán. 
 
4.3 Kupující výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně 
internetu), propagačních a reklamních materiálech Prodávajícího v souvislosti s touto Akcí a jeho výrobků s tím, 
že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Kupujících, a 
to po dobu 5 let od ukončení Akce. 
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Článek V 
Závěrečná ustanovení 

 

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

 

5.2 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. 

 

5.3 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 2. 10. 2017 


