ANTON PAAR GMBH – CORA 100
BEZPLATNÁ ZKUŠEBNÍ KAMPAŇ 2018
Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Rakousko (dále jen „Anton Paar“) představuje
uvedení svého nového Ramanova měřicího přístroje Cora 100 na trh s nabídkou možností bezplatného
vyzkoušení svým zákazníkům. Registrace do této kampaně je dostupná pouze v zemích, v nichž 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 musí registrovat na stránce www.anton-paar.com/raman a uvést úplné a správné údaje.
Příslušná pobočka společnosti Anton Paar kontaktuje účastníky do 24 hodin od odeslání registračního
formuláře prostřednictvím uvedených kontaktních údajů a domluví se na vyzkoušení. Za uvedení správných
osobních údajů na registračním formuláři odpovídá výhradně účastník. TATO MOŽNOST BEZPLATNÉHO
VYZKOUŠENÍ JE PLATNÁ DO ODVOLÁNÍ. Rozhodnutí společnosti Anton Paar je konečné a není možné je
zpochybnit. Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Anton Paar, jejich příbuzní a zákonem
neoprávněné subjekty nebo osoby. Svým podpisem každý účastník výslovně a povinně i) potvrzuje, že je
oprávněn se účastnit, a ii) souhlasí s tím, že si tyto smluvní podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí, že
je bude dodržovat.

Termíny a podmínky zkušebního použití
Účastník obdrží Ramanův měřicí přístroj Cora 100 („přístroj“) pro účely vyzkoušení po dobu max. 14 dnů
(„zkušební použití“). Účastník je plně odpovědný za provoz přístroje, bude jej používat s důkladnou péčí
a v souladu s návodem k použití, a rovněž přebírá veškerou odpovědnost v případě poškození či ztráty
během zkušebního použití. Účastník nesmí přístroj dále půjčovat, pronajímat, licencovat ani jinak předávat.
Po dokončení zkušebního použití musí účastník vrátit přístroj společnosti Anton Paar ve stavu, v jakém byl
přístroj účastníkovi dodán, zabalený v původním obalu. V opačném případě bude účastník odpovědný za
veškeré vzniklé náklady či výdaje spojené s opravou či renovací přístroje. Přepravní náklady ponese
společnost Anton Paar. Účastník se může rovněž rozhodnout zakoupit přístroj po uplynutí zkušebního
použití na základě příslušného oznámení této skutečnosti zaslaného společnosti Anton Paar. Není-li v těchto
podmínkách stanoveno jinak, platí pro tuto kampaň a případné zakoupení přístroje zákazníkem v plném
rozsahu Všeobecné dodací podmínky společnosti Anton Paar platné k datu uzavření této smlouvy
(k dispozici na adrese https://www.anton-paar.com/cz-cs/podminky/), zejména ustanovení týkající se záruky
a odpovědnosti. ÚČASTNÍK SOUHLASÍ, ŽE ODŠKODNÍ A ZPROSTÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST
ANTON PAAR A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A PŘÍSLUŠNÉ ZÁSTUPCE A ZAMĚSTNANCE ZA
VEŠKERÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ, ODPOVĚDNOST, ZRANĚNÍ, NÁKLADY, NÁROKY, REKLAMACE
A SOUDNÍ SPORY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S TOUTO KAMPANÍ NEBO
POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE BĚHEM OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO POUŽITÍ.
Společnost Anton Paar ve spojitosti s touto kampaní neručí a nenese odpovědnost za správnost či úplnost
informací, odkazů či doporučení. 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 kdykoli bez předchozího upozornění kampaň zrušit nebo doplnit
a aktualizovat tyto podmínky zveřejněním příslušných informací na tomto webu. Tyto smluvní podmínky se
s výjimkou kolizních ustanovení řídí a jsou vykládány v souladu s rakouským právem. Strany spadají do
jurisdikce příslušných soudů v rakouském Štýrském Hradci.

Osobní údaje účastníků
Účastníci této kampaně jsou v registračním formuláři povinni poskytnout své osobní údaje. Účastník souhlasí
s tím, že společnost Anton Paar použije osobní údaje k uskutečnění 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 e-mailovému kontaktování účastníka za účelem prodeje. Účastníci jsou v souladu
s tímto ustanovením oprávněni kdykoli zrušit svou účast v této kampani a zrušit souhlas s uchováváním
a používáním svých osobních údajů. Žádost o zrušení je nutné zaslat na adresu web@anton-paar.com. Po
zrušení dříve uděleného souhlasu budou poskytnuté osobní údaje příslušného účastníka okamžitě
vymazány a účastníkovi již nebudou zasílánynovinky o produktech.
Datum nabytí platnosti: 1. října 2018
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