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Společnost Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Rakousko (dále jen „Anton Paar“), nabízí 
program zpětného odkupu pro staré přístroje na měření hustoty DMA 35N, DMA 38, DMA 48, DMA 500, 
DMA 4000 and DMA 4100, ve kterém poskytuje speciální slevu pro své zákazníky. Registrace do této 
kampaně je dostupná pouze v zemích, kde má společnost Anton Paar svou pobočku (https://www.anton-
paar.com/cz-cs/o-nas/firma/) a je podmíněna udělením souhlasu s těmito smluvními podmínkami.  
 

Podmínky účasti  
Zájemci o účast se mohou registrovat uvedením úplných a správných údajů na webové stránce 
www.anton-paar.com/density-tradein. Dále musí zákazník zadat sériové číslo starého přístroje a vybrat si 
nový přístroj, o který má zájem. Příslušná pobočka společnosti Anton Paar účastníky kontaktuje na základě 
poskytnutých kontaktních údajů a dohodne s nimi další postup zpětného odkupu. Za uvedení správných 
osobních údajů na registračním formuláři odpovídá výhradně účastník. TENTO PROGRAM ZPĚTNÉHO 
ODKUPU JE PLATNÝ AŽ DO ODVOLÁNÍ. Rozhodnutí společnosti Anton Paar je konečné a není možné ho 
zpochybnit. Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Anton Paar a osoby vyloučené zákonem. 
Svou účastí každý účastník výslovně a povinně i) potvrzuje, že je oprávněn se účastnit a ii) potvrzuje s tím, 
že si tyto smluvní podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí, že je bude dodržovat. 
  

Smluvní podmínky zpětného odkupu  
Účastníci mají možnost vyměnit své staré přístroje na měření hustoty DMA 35N (75403), DMA 38 (65381), 
DMA 48 (62349), DMA 500 (94680), DMA 4000 (2698), a DMA 4100 (22273) nákupem nového přístroje 
DMA 35 (172244), DMA 35 Ex (183056), DMA 35 Ex Petrol (183057), DMA 501 (180173) nebo DMA 1001 
(186376) se speciální slevou 10 %. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, jsou Všeobecné obchodní 
podmínky společnosti Anton Paar platné k datu uzavření této smlouvy (jsou k dispozici na adrese 
https://www.anton-paar.com/cz-cs/podminky/). Jde zejména o ustanovení o záruce a odpovědnosti, které se 
plně vztahují na tuto kampaň. ÚČASTNÍK SOUHLASÍ, ŽE UCHRÁNÍ SPOLEČNOST ANTON PAAR A JEJÍ 
POBOČKY PŘED JAKOUKOLIV ZTRÁTOU, ŠKODOU, ODPOVĚDNOSTÍ, ÚJMOU, NÁKLADY, 
POŽADAVKY, NÁROKY A ŽALOBAMI VYPLÝVAJÍCÍMI Z TÉTO KAMPANĚ (NEBO ZE SOUVISLOSTI 
S NÍ) NEBO Z PROVOZOVÁNÍ PŘÍSTROJE V RÁMCI PROGRAMU ZPĚTNÉHO ODKUPU. 

Společnost Anton Paar ve spojitosti s touto kampaní neručí a nemůže být činěna odpovědnou za správnost 
či úplnost informací, odkazů a/nebo doporučení v průběhu této kampaně nebo v souvislosti s ní. Není-li zde 
uvedeno jinak, společnost Anton Paar neodpovídá a v maximální možné míře povolené zákonem vylučuje 
veškerou odpovědnost, včetně nedbalosti, za jakýkoli úraz osoby, ztrátu či škodu, včetně ztráty příležitosti, 
ať už přímé, nepřímé, zvláštní, nebo následovné, jakýmkoli způsobem odvozené od této kampaně, mimo jiné 
i) za jakékoli technické potíže nebo závadu na zařízení, ii) za jakoukoli krádež, neoprávněný přístup nebo 
jakýkoli zásah třetí strany, iii) za jakoukoli opožděnou, ztracenou, pozměněnou, poškozenou nebo 
nesprávně zaslanou žádost o účast (před a po obdržení společností Anton Paar) způsobenou jakýmkoli 
důvodem mimo kontrolu společnosti Anton Paar nebo iv) za jakoukoli daňovou povinnost. 

Společnost Anton Paar si vyhrazuje právo tuto kampaň kdykoli bez předchozího upozornění odvolat nebo 
doplnit a aktualizovat tyto smluvní podmínky a zveřejnit je na tomto webu. Tyto smluvní podmínky se 
s výjimkou kolizní normy řídí a jsou vykládány v souladu s rakouským právem. Strany spadají do jurisdikce 
příslušných soudů v rakouském Štýrském Hradci. 
 

Osobní údaje účastníků 
Účastníci tohoto programu zpětného odkupu jsou v registračním formuláři povinni poskytnout své osobní 
údaje. Účastník souhlasí s tím, aby společnost Anton Paar osobní údaje použila k provedení a dokončení 
této kampaně. Společnost Anton Paar navíc může získané údaje použít k aktualizaci stávajících údajů 
v záznamech účastníka. Jestliže u účastníka neexistuje žádný stávající záznam údajů, společnost Anton 
Paar tyto údaje použije k telefonickému nebo emailovému  kontaktu za účelem prodeje. Účastníci jsou 
v souladu s tímto ustanovením oprávněni kdykoliv zrušit svou účast v tomto programu zpětného odkupu 
a kdykoliv odvolat svůj souhlas s uchováváním a používáním svých osobních údajů. Žádost o zrušení je 
nutné zaslat na adresu privacy@anton-paar.com. Po zrušení dříve uděleného souhlasu budou poskytnuté 
osobní údaje příslušného účastníka okamžitě vymazány a účastník nebude moci získat poznámkový blok.  

Datum nabytí platnosti: 29. března 2019 
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