Speciální obchodní podmínky pro limitované akce
obchodní společnosti
e-Commerce Business s.r.o.
se sídlem Michelská 715/55, Michle, 141 00 Praha 4
identifikační číslo: 07364385
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299852
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://shop.myglo.cz/

Ustanovení obchodních podmínek společnosti e-Commerce Business s.r.o. pro online obchod
https://shop.myglo.cz/(dále jen „e-shop“) dostupných zde, která nejsou upravena ustanoveními
těchto speciálních obchodních podmínek pro následující limitované akce pořádané na e-shopu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

glo™ hyper+ startovací balíček,
glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – malý,
glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – velký,
UNIQuiz
neo™ Sticks Mentol Lover
glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček Cool Style
UNIQ Hours 7
Vstupenky na glorchestru

zůstávají v platnosti, zejména pak ustanovení čl. 5. odst. 5.1.

Obecné podmínky limitovaných akcí
1. Není-li dále stanoveno jinak, může kupující každou limitovanou akci využít pouze jedenkrát.
2. Není-li dále stanoveno jinak, může limitovanou akci využít pouze ten kupující, který si dosud
nezakoupil žádné zařízení gloTM HYPER, gloTM hyper+ ani gloTM hyper+ UNIQ. To platí pro
prodej v rámci limitovaných akcí i prodej mimo tyto limitované akce, na e-shopu i jinde, pokud
se prodej uskutečnil na území České republiky.
3. Pokud kupující zakoupí zboží v limitované akci, získá dopravu zdarma na celý nákup, není-li
dále stanoveno jinak.

Další podmínky limitovaných akcí
I.

glo™ hyper+ startovací balíček

Akce glo™ hyper+ startovací balíček představuje možnost kupujícího zakoupit za celkovou cenu 99,- Kč
balíček, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM hyper+ a jednoho (1) jednotkového balení
náplní neoTM dle vlastního výběru kupujícího (výběr náplně probíhá v košíku). Cena zařízení gloTM
hyper+ v tomto balíčku činí 39,- Kč a cena za jedno (1) jednotkové balení neoTM činí částku 60,- Kč.
Tato akce se koná od 8. 11. 2021 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

II.

glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – malý

Akce glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – malý představuje možnost kupujícího zakoupit za celkovou
cenu 299,- Kč balíček, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM hyper+ UNIQ a dvou (2)
jednotkových balení náplní neoTM dle vlastního výběru kupujícího (výběr náplní probíhá v košíku).
Cena zařízení gloTM hyper+ UNIQ činí 139,- Kč a cena za dvě (2) jednotkové balení neoTM činí
dohromady částku 160,- Kč (cena jednotkového balení náplní neoTM činí 80,- Kč).
Tato akce se koná od 1. 2. 2022 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

III.

glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – velký

Akce glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček – velký představuje možnost kupujícího zakoupit za celkovou
cenu 499,- Kč balíček, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM hyper+ UNIQ a pěti (5)
jednotkových balení náplní neoTM dle vlastního výběru kupujícího (výběr náplní probíhá v košíku).
Cena zařízení gloTM hyper+ UNIQ v tomto balíčku činí 99,- Kč a cena za pět (5) jednotkových balení
neoTM činí částku 400,- Kč (cena jednotkového balení náplní neoTM činí 80,- Kč).
Tato akce se koná od 1. 2. 2022 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

IV.

UNIQuiz

Akce UNIQuiz představuje možnost kupujícího získat, za podmínky vyplnění testu „UNIQuiz“ na eshopu, k nákupu zařízení glo™ hyper+ UNIQ vyměnitelný glo™ boční kryt v ceně.

Kupující, který UNIQuiz vyplní a na jeho konci zadá emailovou adresu, následně obdrží na tuto
emailovou adresu speciální kód.
Kupující následně vloží do nákupního košíku glo™ boční kryt a zároveň zařízení glo™ hyper+ UNIQ
ať už samostatně, nebo v rámci některé z limitovaných akcí. Sleva se po zadání speciálního kódu
kupujícím v košíku automaticky započte a celková kupní cena se sníží o cenu glo™ bočního krytu.
Článek 3 Obecných podmínek limitovaných akcí se nepoužije.
Tato akce se koná v období od 25. 2. 2022 do 31. 3. 2022, do vyprodání zásob nebo do odvolání.

V.

neo™ Sticks Mentol Lover

Akce neo™ Sticks Mentol Lover představuje možnost kupujícího zakoupit za celkovou cenu 459,- Kč
balíček, který se skládá ze čtyř (4) jednotkových balení náplní neoTM, a to v příchutích Arctic
Click (2 jednotková balení) a Green Click (2 jednotková balení), a dvou (2) vyměnitelných
bočních krytů dle vlastního výběru (výběr náplní a bočních krytů) probíhá v košíku). Cena za čtyři
(4) jednotkové balení neoTM v tomto balíčku činí částku 320,- Kč (cena jednotkového balení náplní
neoTM činí 80,- Kč) a cena za dva (2) vyměnitelné boční kryty činí dohromady částku 139,- Kč (cena
za jeden (1) kus vyměnitelného bočního krytu činí 69,50 Kč).
Tato akce se koná od 21. 6. 2022 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

VI.

glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček Cool Style

Akce glo™ hyper+ UNIQ startovací balíček Cool Style představuje možnost kupujícího zakoupit za
celkovou cenu 699,- Kč balíček, který se skládá z jednoho (1) zařízení gloTM hyper+ UNIQ, tří (3)
jednotkových balení náplní neoTM varianty Arctic Click a tří (3) jednotkových balení náplní
neoTM varianty Green Click. Cena zařízení gloTM hyper+ UNIQ v tomto balíčku činí 219,- Kč, cena
za šest (6) jednotkových balení neoTM činí částku 480,- Kč (cena jednoho jednotkového balení náplní
neoTM v tomto případě činí u obou variant 80,- Kč).
Tato akce se koná od 30. 6. 2022 do vyprodání zásob nebo do odvolání.

VII.

UNIQ Hours 7

Akce UNIQ Hours 7 představuje možnost kupujícího získat, po zadání kódu „UNIQHOURS7“
v košíku, slevu 20 % z ceny nákupu. Sleva se po zadání výše uvedeného kódu kupujícímu v košíku
automaticky započte a celková kupní cena se automaticky sníží o 20 %.

Článek 1., článek 2. a článek 3 Obecných podmínek limitovaných akcí se nepoužije.
Tato akce se koná 16. 8. 2022 od 16:00 hodin do 20:00 hodin, do vyprodání zásob nebo do odvolání.

VIII.

Soutěž „Vstupenky na glorchestru“

Soutěž s názvem „Vstupenky na glorchestru“ (dále jen „soutěž“) představuje možnost kupujícího
vyhrát dvě (2) vstupenky na jeden z nadcházejících koncertů hudebního festivalu s názvem glorchestra
(dále jen „výhra“). Pořadatelem soutěže je společnost British American Tobacco (Czech Republic),
s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2 186 00 Praha 8, IČO: 61775339, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426 (dále jen „pořadatel soutěže“).
Soutěž bude probíhat od 1. srpna do 31. srpna 2022, případně do vyprodání vstupenek nebo do
odvolání (dále jen „doba trvání soutěže“). Účastník splňující podmínky této soutěže (dále jen
„účastník“) se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže nakoupí na e-shopu s útratou ve
výši nejméně 800,- Kč včetně DPH. Výhru získá každý pátý (5.) účastník v pořadí dle evidence
e-shopu; výherci budou v době trvání soutěže pravidelně náhodně určeni každé pondělí (za období
čtvrtek až neděle) a čtvrtek (za období pondělí až středa) (dále jen „výherci“).
Výhercům bude do pracovních 4 dní od příslušného vyhodnocení soutěže zaslán na e-mail, uvedený
v rámci soutěžního nákupu na e-shopu, výherní kód, který opravňuje k uplatnění výhry na webu
www.glorchestra.cz, a to způsobem popsaným v následující větě. Výherce si zvolí na webové stránce
uvedené v předchozí větě termín a lokalitu koncertu glorchesta dle aktuální nabídky vstupenek a poté
v rámci nákupu v aplikaci GoOut zadá výherní kód, což mu umožní obdržet dvě bezplatné vstupenky
na zvolenou akci.
Pořadatel soutěže může jednostranně rozhodnout o vyplacení hotovosti či poskytnutí jiného
náhradního plnění v odpovídající hodnotě ceny namísto předání/poskytnutí ceny. O tomto budou
výherci případně informováni.
Ze soutěže jsou vyloučeny následující osoby pořadatele soutěže: zaměstnanci a pracovníci v
obdobném vztahu, poskytovatelé služeb, a dále osoby těmto osobám blízké (v souladu s definicí ust.
§ 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – část věty před
středníkem). Pokud se prokáže, že výherce soutěže je osobou uvedenou v předchozí větě, bude ze
soutěže vyloučen a ztrácí tak nárok na výhru (tj. výhru mu nebude poskytnuta/bude odebrána a
zůstává k dispozici pořadateli soutěže).

Účastí v soutěži účastník bere na vědomí zpracování jím poskytnutých osobních údajů pro účely
realizace a vyhodnocení soutěže zahrnující zařazení do databáze účastníků, organizaci a vyhodnocení
soutěže a zaslání/poskytnutí cen, a to dle těchto podmínek. Správcem osobních údajů je pořadatel
soutěže. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Poskytnutí
osobních údajů ve výše popsaném rozsahu pro jejich zpracování pro níže popsané účely je nezbytnou
podmínkou účasti v soutěži. Zpracování osobních údajů účastníků je nezbytné pro realizaci soutěže a
předání/poskytnutí výher. Právním titulem pro zpracování je dále i po skončení soutěže též oprávněný
zájem správce spočívající v potřebě řádného vyhodnocení soutěže a předání výher, popřípadě plnění
zákonných povinností správce. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání soutěže a dále po
dobu 1 roku po ukončení soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze
strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek apod.). Způsob
prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. K údajům poskytnutým
účastníkem soutěže mohou kromě pořadatele soutěže mít přístup či je zpracovávat rovněž společnosti
k tomu pověřené pořadatelem soutěže (a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží) jako jsou
zejména doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní
údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
Účastník bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje dobrovolně. V případě, že však údaje
neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se soutěže
účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat/poskytnout
případnou cenu. Ukončením zpracování osobních údajů účastníka proto končí bez dalšího jeho účast
v soutěži. Účastník bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména účastník bere
na vědomí, že zpracování je transparentní, účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům a
právo na jejich opravu či výmaz, a dále na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování
svých osobních údajů. Účastník nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném
zpracování, které má pro něj má právní účinky nebo se jej významně dotýká.
V případě žádosti o informace či uplatnění svých práv a jiných požadavků či stížností se může účastník
obrátit na pořadatele soutěže na e-mailové adrese: info@myglo.cz, či telefonním čísle +420 800 610
610. Dozorovým orgánem zpracování osobních údajů je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů,
ke kterému může účastník podat stížnost, bude-li mít za to, že osobní údaje, které se ho týkají, nejsou
zpracovány v souladu s právními předpisy.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravit podmínky soutěže, případně soutěž odvolat či zrušit.
V takovém případě vhodným způsobem informuje účastníky.
Články 1 a 2 Obecných podmínek limitovaných akcí se nepoužijí.

V Praze dne 1. srpna 2022

