
Pravidla k akci „165 kg pelet zdarma“ 

Pořadatelem akce „165 Kg pelet zdarma“ je společnost HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. se sídlem  

Jiřetín pod Jedlovou, Nádražní 260, PSČ 407 56, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 
C 8730 (dále jen „Pořadatel“). 

Podmínkou získání voucheru na pelety zdarma je registrace na webové adrese 
https://www.haassohn-rukov.cz/peletyzdarma (CZ) či https://www.haassohn-
rukov.sk/peletyzadarmo (SK)  

Odesláním registračního formuláře umožňuje uživatel na základě oprávněného zájmu, pořadateli 
zasílat komerční sdělení související s předmětem nákupu (kamna, krbová kamna, krby, vytápění). Z 
odběru těchto newsletterů je možné se kdykoli odhlásit. Kompletní podmínky zpracování osobních 
údajů jsou k nalezení na: https://www.haassohn-rukov.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju 

Dodávka pelet je pořadatelem realizována za úplatu také mimo akci „165 Kg pelet“, a to po předchozí 
domluvě na e-mailu poptavka@haassohn.com. 

Akce platí na území České a Slovenské Republiky. 

Podmínky získání pelet zdarma: 

1. Uživatel zakoupí v období 16. 9. 2019 – 31. 1. 2020 přímo u Pořadatele, nebo u jeho smluvních 
partnerů uvedených na https://www.haassohn-rukov.cz/prodejci jeden ze tří vybraných modelů 
peletových kamen, konkrétně: 

a. HSP VIANO https://www.haassohn-rukov.cz/produkty/peletova-kamna/05-hs2p2-peletova-
kamna-hsp-viano 

b. HSP 6 RUEDA C PGI (metalická kachle) 

c. HSP 6 RUEDA C PGI (bílá kachle) https://www.haassohn-rukov.cz/produkty/peletova-
kamna/05465-1-peletova-kamna-hsp-6-rueda-c-pgi 

Z akce jsou vyloučeny řetězce a hobby markety  

2. Uživatel se do konce trvání akce zaregistrujte na webu HAAS+SOHN na adrese:  

https://www.haassohn-rukov.cz/peletyzdarma (CZ) či https://www.haassohn-
rukov.sk/peletyzadarmo.  

3. Do formuláře zadá svůj e-mail, jméno a příjmení, adresu a nahraje kopii dokladu o koupi kamen. 

Postup předání pelet zdarma 

Pořadatel zašle uživateli, který splní výše uvedené podmínky, do jednoho týdne na e-mail zadaný při 
registraci voucher na nákup pelet zdarma, který může uživatel uplatnit u jednoho ze dvou smluvních 
partnerů, a to za těchto podmínek: 

 

 

 



1. Společnost WALDERA, nabízí zdarma dovoz pelet až do domu po celé ČR a západní části Slovenska. 
Podmínkou je odběr 2tun pelet (v baleních po 15 kg), kde Vám z celkové ceny odečteme cenu za 165 
kg pelet. Stačí si telefonicky objednat na čísle +420 778 700 776 (v pracovní dny v čase 7.00 – 15.30 
hod) a uvést Váš unikátní kód. Více o výrobci najdete na www.waldera.cz . 

2. Společnost BIOMAC, disponuje prodejními místy po celé ČR i Slovensku. Stačí si jen najít nejbližšího 
prodejce a unikátní kód voucheru uvést při nákupu. Je možné zakoupit od 1ks balení po 15kg, 
nicméně voucher lze použít pouze jednou a je nepřenosný. Více o výrobci najdete na www.biomac.cz 
. 

Voucher je opatřen unikátním kódem, jeho platnost si smluvní partner pro dodávku pelet předem 
ověří. Voucher lze uplatnit pouze jednou. 

Uživatel není oprávněni požadovat namísto voucheru peněžní či jakékoliv jiné plnění.  

Pořadatel neodpovídá za vady dodávky pelet ani za škodu jimi případně způsobenou. Pořadatel 
neodpovídá za škodu či za ztrátu voucheru během poštovní přepravy. O jakýchkoliv reklamacích či 
námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 

Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis akce, po dobu trvání akce v případě potřeby 
doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu. Tato změna nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění na výše uvedených internetových stránkách. 

Pořadatel si vyhrazuje právo akci z důvodů hodných zvláštního zřetele přerušit anebo i bez náhrady 
zrušit. 

Uživatel odesláním vyplněného registračního formuláře potvrzuje, že si tato pravidla předtím 
důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí ́a zavazuje se je plně dodržovat. 

 

 

 

 

 


