
Název akce: „Vyzkoušejte naše FAST&PRO produkty! Získejte vzorek zdarma.“  

§ 1 Všeobecné podmínky  

1. Organizátorem a pořadatelem akce je společnost Selena Bohemia s.r.o., se sídlem Na Strži 

65/1702, 140 00 Praha 4.  

2. Akce probíhá ve spolupráci s obchodními partnery společnosti Selena Bohemia s.r.o. a přes on-line 

prostředí. 

3. Akce probíhá ve dnech od 13.10. do 14.11. 2021 a na základě rozhodnutí pořadatele může být 

prodloužena. Vzorek zdarma si lze vyzvednout u obchodních partnerů Selena Bohemia s.r.o. do 

19.12. 2021. 

4. Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, které mají platné IČ a jejich živnost je zaměřena 

na stavebnictví.  

5. Akce bude probíhat v souladu s těmito podmínkami. 

6. Tyto podmínky akce ani její komunikace na propagačních materiálech netvoří právně závaznou 

nabídku, ale oznámení o marketingové akci. 

7. Účast na akci je dobrovolná. 

 

§ 2 Podmínky Akce  

  

1. Každý účastník akce má možnost po zanechání svých kontaktních údajů prostřednictvím webového 

formuláře (zejména jméno, platný e-mail a platné IČ) obdržet vybraný vzorek produktu z řady 

FAST&PRO zdarma. Produkty z této řady si lze prohlédnout na https://tytan.cz/fastpro/sampling/. 

Jedná se o 4 produkty značky Tytan Professional: PU pěna Ultra Fast 70, Pěnové lepidlo 60 Sekund, 

Pěnové lepidlo na sádrokarton, Pěnové lepidlo Styro Pro. 

2. Po zanechání svých kontaktních údajů zmíněných v § 2 odst.1 si účastník zažádá odesláním tohoto 

formuláře o vygenerování voucheru s unikátním kódem pro jím vybraný produkt zdarma. Tento 

voucher obdrží na e-mail uvedený ve formuláři.  

3. Voucher účastník obdrží automaticky ihned, nejpozději však do 24 hodin od vyplnění a odeslání 

formuláře. Tato doba (24 hodin) může být potřebná pro ověření IČ v případě jakýchkoliv nejasností.  

4. Zadá-li účastník neplatné nebo neexistující IČ, voucher s kódem neobdrží. 

5. Zákazník si může vybrat ze seznamu prodejen našich obchodních partnerů, kde voucher 

s unikátním kódem uplatní.  

6. V prodejně je třeba předložit voucher s kódem v tištěné nebo elektronické podobě tak, aby byl 

čitelný jeho obsah. 

7. Produkty nelze zaměnit za jiné, pouze z rozhodnutí organizátora akce. 

8. Organizátor má právo bez udání důvodu kdykoliv, tj. i během akce, akci ukončit, prodloužit, zkrátit 

či přerušit.  

  

https://tytan.cz/fastpro/sampling/


§ 3 Reklamace  

1. Případné námitky proti průběhu akce lze organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od 

ukončení akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky 

podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.  

  

2. Při splnění výše uvedených náležitostí se organizátor zavazuje sdělit účastníkovi své stanovisko k 

reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení organizátorovi.  

  

§ 4 Závěrečná ustanovení  

  

1. Účastí v této akci projevuje každý účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně 

dodržovat.  

2. Tyto Všeobecné podmínky budou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách organizátora. 

3. Zapojením se do této akce a vyplněním svých údajů, účastník souhlasí se zpracováním osobních 

údajů uvedených ve formuláři pro marketingové účely společností Selena Bohemia s.r.o. se sídlem Na 

strži 1702/65, 140 00 Praha. Ta je také správcem těchto osobních údajů. Souhlas je dobrovolný. 


