
Pravidla bonusové akce "ZLATÉ VÁNOCE“
(dále jen "akce" nebo "ZLATÉ VÁNOCE")

Toto pravidla stanoví pravidla akce "ZLATÉ VÁNOCE" a všeobecné podmínky pro účast v akci, závazky
Organizátora a pravidla pro určení Bonusů účastníkům (dále jen „Pravidla“ nebo „Pravidla akce“). Pravidla
akce jsou v plném znění k dispozici na webové stránce a sídle Organizátora akce. Organizátor na základě
Smlouvy o poskytování marketingové podpory realizuje akci na smlouvy zprostředkované obchodními
partnery Organizátora s cílem zvýšení propagace služeb společnosti GOLDEN OAK TRUST SE, IČO: 036 41
091, do sídlem: Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5.

1. Organizátor akce

Obchodní společnost
GOLDEN OAK TRUST SE
IČO: 03641091, DIČ: CZ03641091
se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: +421 220 510 303
e-mail: kontakt@goldenoaktrust.cz
internetové stránky: https://www.goldenoaktrust.cz/

(dále jen „GOT“ nebo „Organizátor“)

2. Trvání akce

Bonusová akce "ZLATÉ VÁNOCE" probíhá od 2. prosince 2022, 00:01 hodin. do 31. prosince 2022, 23:59
hod., (jen "sledované období") nebo nejpozději do naplnění počtu prvních 100 účastníků podle Podmínek
akce v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane dříve.

3. Osoby oprávněné účastnit se akce

3.1. Účastníkem může být každá fyzická osoba starší 18ti let, spotřebitel, který při uzavírání Kupní
smlouvy se společností GOLDEN OAK TRUST SE nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti
ani jiné podnikatelské činnosti, ani zaměstnání nebo povolání (dále jen „Účastník“) a uzavřená Kupní
smlouva je v souladu s pravidly akce (čl. 4 těchto Pravidel) a Všeobecnými obchodními podmínkami
společnosti Golden Oak Trust SE.

3.2. Do akce bude zařazena každá první až stá osoba podle ustanovení čl. 3.1 těchto Pravidel, která ve
sledovaném období akce podle čl. 2 Pravidel splní kumulativně všechny podmínky účasti uvedené
v těchto Pravidlech.

3.3. Z akce bude vyloučena každá osoba, která své účasti dosáhla v rozporu s dobrými mravy nebo platnými
právními předpisy nebo podvodným způsobem zasahuje do mechanismu akce za účelem získání
bonusové odměny, bez kterého by jinak nezískala odměnu, nebo by se ani nemohla akce zúčastnit.

4. Podmínky účasti na akci

A. ZLATÉ VÁNOCE 4 ks mincí

Další podmínky pro získání Bonusu Smart Fitness náramek Huawei Band 7 Wilderness:
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a) Účastník (dále také jako "Kupující") uzavře zprostředkovanou Kupní smlouvu na nákup zboží od
společnosti GOLDEN OAK TRUST SE v souladu s Kupní smlouvou a aktuálně platnými Všeobecnými
obchodními podmínkami společnosti GOLDEN OAK TRUST SE (dále jen "VOP").

b) Nákup zboží se ve smyslu Kupní smlouvy a VOP uskutečňuje formou pravidelného nákupu v rámci
konkrétního Spořícího programu zvoleného Kupujícím.

c) Kupující si zvolí Spořící program minimálně 4 (čtyři) ks Mincí Wiener Philharmoniker - 1 oz.
d) Kupující jednorázově uhradí První investiční platbu a platí pravidelné splátky kupní ceny zboží dle

Kupní smlouvy a VOP. První pravidelná splátka kupní ceny ve výši zvolené Kupujícím je splatná do 30
dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. K řádnému uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem připsání
celé výše První investiční platby na účet společnosti GOLDEN OAK TRUST SE.

B. ZLATÉ VÁNOCE 7 ks mincí

Další podmínky pro získání Bonusu Smart telefon Xiaomi Redmi A1 2 GB/32 GB:

a) Kupující uzavře zprostředkovanou Kupní smlouvu na nákup zboží od společnosti GOLDEN OAK
TRUST SE v souladu s Kupní smlouvou a aktuálně platnými VOP společnosti GOLDEN OAK TRUST
SE.

b) Nákup zboží se ve smyslu Kupní smlouvy a VOP uskutečňuje formou pravidelného nákupu v rámci
konkrétního Spořícího programu zvoleného Kupujícím.

c) Kupující si zvolí Spořící program minimálně 7 (sedm) ks Mincí Wiener Philharmoniker - 1 oz.
d) Kupující jednorázově uhradí První investiční platbu a platí pravidelné splátky kupní ceny zboží dle

Kupní smlouvy a VOP. První pravidelná splátka kupní ceny ve výši zvolené Kupujícím je splatná do 30
dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. K řádnému uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem připsání
celé výše První investiční platby na účet společnosti GOLDEN OAK TRUST SE.

C. ZLATÉ VÁNOCE 10 ks mincí

Další podmínky pro získání Bonusu Smart Robotický vysavač s mopem:

a) Kupující uzavře zprostředkovanou Kupní smlouvu na nákup zboží od společnosti GOLDEN OAK
TRUST SE v souladu s Kupní smlouvou a aktuálně platnými VOP společnosti GOLDEN OAK TRUST
SE.

b) Nákup zboží se ve smyslu Kupní smlouvy a VOP uskutečňuje formou pravidelného nákupu v rámci
konkrétního Spořícího programu zvoleného Kupujícím.

c) Kupující si zvolí Spořící program minimálně 10 (deset) ks Mincí Wiener Philharmoniker - 1 oz.
d) Kupující jednorázově uhradí První investiční platbu a platí pravidelné splátky kupní ceny zboží dle

Kupní smlouvy a VOP. První pravidelná splátka kupní ceny ve výši zvolené Kupujícím je splatná do 30
dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. K řádnému uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem připsání
celé výše První investiční platby na účet společnosti GOLDEN OAK TRUST SE.

5. Důležité podmínky akce

5.1. Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci Organizátora, jakož i osoby jemu blízké
ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba
blízká“).
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5.2. Organizátor akce je oprávněn jednostranně změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání, změnit nebo
zkrátit dobu trvání akce, odložit, přerušit nebo zcela akci zrušit, v takovém případě nevzniká
Účastníkovi nárok na žádnou náhradu.

5.3. Organizátor akce si zároveň vyhrazuje právo posoudit regulérnost účasti jednotlivých účastníků, jakož i
právo vyloučit účastníka z akce v případě, že vznikne podezření z jakéhokoli manipulování nebo
ovlivňování akce.

5.4. Případné námitky k průběhu akce lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v
těchto pravidlech nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou
brány v úvahu.

5.5. Organizátor upozorňuje Účastníky, že tímto samotným zveřejněním těchto Podmínek nevzniká právní
nárok na Bonus. Účastník není oprávněn požadovat v případě splnění podmínek jiné plnění, než je
uvedeno v těchto Pravidlech.

5.6. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce
zařazeny.

5.7. Použité pojmy v tomto Prohlášení mají stejný význam, jako pojmy použité v aktuálním znění VOP
společnosti GOLDEN OAK TRUST SE.

6. BONUS ZLATÉ VÁNOCE

6.1. Organizátor akce každému prvnímu až stému Účastníkovi, v souladu s čl. 2 těchto Podmínek, který
splnil výše definované podmínky pro zařazení do akce a pro získání bonusu předá nejpozději do 30 dnů
od splnění podmínek uvedených v těchto Podmínkách jeden z následujících Bonusů:

A) ZLATÉ VÁNOCE 4 ks mincí – získá Účastník Smart Fitness náramek Huawei Band 7 Wilderness.
(minimální počet Bonusů připravených pro Akci je 1 ks; maximální počet Bonusů připravených pro Akci je
100 ks)

B) ZLATÉ VÁNOCE 7 ks mincí – získá Účastník Smart telefon Xiaomi Redmi A1 2 GB/32 GB.
(minimální počet Bonusů připravených pro Akci je 1 ks; maximální počet Bonusů připravených pro Akci je
100 ks)

C) ZLATÉ VÁNOCE 10 ks mincí – získá Účastník Smart Robotický vysavač s mopem.
(minimální počet Bonusů připravených pro Akci je 1 ks; maximální počet Bonusů připravených pro Akci je
100 ks)

6.2. Každý Účastník může získat jen jeden Bonus, přičemž bonusy se nekumulují.
6.3. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu Bonusu v případě jejich nedostupnosti na trhu. Zároveň

Organizátor prohlašuje, že zajistí obdobný Bonus v přiměřené hodnotě a kvalitě. Změna nezakládá
Účastníkovi žádné nároky vůči Organizátorovi soutěže, není nárokovatelná ani vymahatelná soudní
cestou.

7. Způsob předání Bonusu

7.1. Účastník je povinen poskytnout Organizátorovi akce potřebnou součinnost za účelem předání Bonusu.
7.2. Bonus bude Účastníkem předán do 30 dnů ode dne splnění podmínek uvedených v těchto Pravidlech.

Každý Účastník bude informován elektronickým oznámením o splnění podmínek pro získání Bonusu.
7.3. Předání Bonusu proběhne na základě individuální dohody mezi Organizátorem a Účastníkem.
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7.4. V případě, že Organizátor zjistí, že Účastník nesplnil podmínky uvedené v těchto Pravidlech, nebo je
řádně neplní, ztrácí nárok na Bonus bez náhrady.

7.5. V případě, že nebude možné veškeré Bonusy rozdělit mezi účastníky z jakéhokoliv důvodu (v souladu s
těmito Pravidly nebo právními předpisy), nerozdané Bonusy propadají Organizátorovi, který je
oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

8. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zveřejněním

8.1. Účastník soutěže zapojením do soutěže uděluje Organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) svůj
dobrovolný a odvolatelný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu identifikačních a
kontaktních údajů a s použitím fotografií z odevzdání výher pro propagační účely, a to po dobu trvání
soutěže do 1 roku ode dne skončení soutěže.

8.2. Zapojením do soutěže Účastník prohlašuje, že si prostudoval podmínky ochrany osobních údajů
zveřejněné Organizátorem na webových stránkách goldio.cz, a že jsou mu známa jeho práva plynoucí
mu ze zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení.

8.3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud subjekt ochrany osobních údajů své osobní údaje
Organizátorovi neposkytne, nebude možné jeho zapojení do soutěže. Odvoláním souhlasu se
zpracováním osobních údajů účastníkovi účast v soutěži zaniká.

8.4. Přeshraniční přenos do třetích zemí se neuskutečňuje.

8.5. Účastník akce má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů; pokud nebude souhlas se
zpracováním osobních údajů odvolán, zanikne po uplynutí 1 roku.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Účastí v akci vyjadřuje Účastník akce svůj souhlas s Pravidly akce.
9.2. V případě jakýchkoli pochybností o splnění Pravidel akce rozhodne o dalším postupu Organizátor, který

si současně vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel.
9.3. Všeobecné obchodní podmínky společnosti GOLDEN OAK TRUST SE jsou zveřejněny na webovém

sídle společnosti GOLDEN OAK TRUST SE (https:// www.goldenoaktrust.cz /).
9.4. Tyto Podmínky mohou být změněny jedině formou písemných dodatků nebo formou zveřejnění nového

znění Pravidel, které v plném rozsahu nahradí jejich původní znění.
9.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy po získání Bonusu, je Účastník povinen získaný bonus

neprodleně vrátit Organizátorovi.
9.6. Zveřejnění Podmínek není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1741 NOZ,

veřejným příslibem ve smyslu ust. § 2884 NOZ ani spotřebitelskou soutěží.
9.7. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění.

V Praze dne 2.12.2022

GOLDEN OAK TRUST SE
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