
Podmínky účasti na akci „HSM nákupní poukázka zdarma” pro Českou republiku 

1. Akce nákupní poukázka zdarma
Akci nákupní poukázka zdarma provozuje společnost HSM GmbH + Co. KG na propagační 
stránce Voucher Promotion CZ | HSM. Společnost bude dále označována jako HSM. HSM 
nabízí nákupní poukázky v zúčastněných evropských zemích jako bezplatný doplněk k 
vybraným akciovým produktům. HSM zpřístupní poukázky prostřednictvím online 
provozovatele sodexo. Zapojením se do akce nákupní poukázka zdarma vyjadřuje účastník 
svůj souhlas s následujícími podmínkami účasti a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.  

2. Účast
Všichni kupující produktu HSM, kteří si zakoupili některý z akčních modelů u 
zúčastněného distributora HSM mezi 01. lednem 2023 a 31. prosincem 2023, mají 
možnost účastnit se propagační akce nákupní poukázka zdarma vyplněním formuláře na 
propagační stránce HSM. V období trvání akce je počet poukázek omezen na celkem pět 
poukázek na kupujícího a společnost.  

3. Akciové produkty
Skartovací stroje 
HSM Pure 120 / 220 / 320 

4. Hodnota poukázky

Přístroj Hodnota v CZK 

120 250 
220 400 
320 500 

Účastník akce nákupní poukázka zdarma obdrží po nákupu akciového produktu z řady HSM 
skartovací stroje sodexo nákupní poukaz. 
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5. Předpoklad účasti: Doklad o koupi
Jako podmínka účasti slouží Účastníkovi doklad o nákupu od distributora HSM a sériové číslo 
produktu. Potvrzení o koupi akciového produktu nesmí být starší jako 12 týdnů. Účast na akci 
nákupní poukázka zdarma je bezplatná a dobrovolná. 

6. Předpoklad účasti: Osoba a bydliště
Účastnit akce se mohou výhradně fyzické osoby, které dosáhli plnoletost s bydlištěm v České 
republice a společnosti se sídlem v České republice. Zaměstnanci HSM a jejich příbuzní, 
stejně jako společnosti a zaměstnanci zúčastněných distributorů HSM i komerčních prodejců 
jsou z akce vyloučeni. Vezměte prosím na vědomí, že před uplatněním poukázky možná 
budete muset získat souhlas od svého zaměstnavatele, abyste dodrželi firemní zásady. 

7. Předpoklad účasti: Kontaktní údaje
Účast na akci nákupní poukázka zdarma vyžaduje úplné a správné vyplnění formuláře na 
propagační stránce Voucher Promotion CZ | HSM a platný doklad o nákupu. Každý Účastník, 
který odešle HSM vyplněný účastnický formulář v plném znění v době trvání akce se účastní 
akce nákupní poukázka zdarma. Údaje uvedené Účastníkem ve formuláři jsou považovány za 
platné. 

8. Správnost kontaktních údajů
HSM není povinna vyhledávat správné informace (např. jména, adresy). V případě, že 
uvedené kontaktní údaje jsou nesprávné, HSM si vyhrazuje právo nedoručit nákupní 
poukázku. 

9. Vyloučení z akce
HSM si vyhrazuje právo kdykoli nadobro vyloučit účastníky z akce nákupní poukázka zdarma 
ze závažných důvodu. Závažné důvody jsou zejména, nikoli však výlučně, v případě porušení 
Podmínek účasti, v případě pokusu o manipulací akce, pokusu o narušení nebo ovlivnění 
řádného průběhu akce, jakož i jakékoli vyhrožování nebo obtěžování HSM zaměstnanců nebo 
ostatních účastníků. 

10. Retroaktivní vyloučení z akce
Pokud jsou splněny předpoklady pro vyloučení, mohou být poukázky dodatečně zamítnuty a 
vráceny. Uzávěrka účasti platí pro akci nákupní poukázka zdarma. Rozhodnutí o vyloučení z 
akce je konečné. Na účast v akci nevzniká právní nárok. 

11. Uzávěrka účasti
Uzávěrka účasti je 31.12.2023 ve 23:59. 

12. Předčasný konec akce
HSM si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit akci nákupní poukázka zdarma kdykoli bez 
předchozího upozornění a bez oznámení příčiny. To platí zejména v případě zásahu vyšší 
moci nebo v případě, že akce nákupní poukázka zdarma nemůže být z organizačních, 
technických nebo právních důvodů řádně provedena nebo není možné v ní pokračovat.  

13. Převod poukázky
Po obdržení kontaktních údajů a dokladu o nákupu e-mailem bude Účastník písemně 
kontaktován e-mailem a obdrží nákupní poukázku od příslušného poskytovatele poukázek ve 
formátu PDF s kódom poukázky nebo poštou. Upozorňujeme, že doručení poukazů může 
vzhledem k procesu trvat až 5 týdnů. 
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14. Předpoklad uplatnění
Pro uplatnění poukázky může být nutné se zaregistrovat u příslušného poskytovatele 
poukázky.  

15. Uplatnění poukázky
Poukázku lze uplatnit pouze u příslušného poskytovatele poukázky nebo jeho akceptačních 
míst. 

16. Hodnota poukázky / kredit
Hodnotu poukázky lze uplatnit přímo na akceptačních místech poskytovatele poukázek nebo 
může být připsána na účet u příslušného poskytovatele poukázky s tím, že kredit bude 
automaticky odečten z celkové částky při nákupu. Vyplacení v hotovosti je vyloučeno.  

17. Vypršení platnosti poukázky / kreditu
Kredit vyprší po uplynutí příslušného data vytištěného na poukázce nebo po uplynutí doby 
uvedené v obchodních podmínach příslušného poskytovatele poukázek. 

18. VOP poskytovele poukázek
Kompletní obchodní podmínky naleznete na www.sodexo.cz 

19. Postoupení a převod na třetí strany
Postoupení a převod na třetí strany z jakéhokoli právního důvodu není možný a je výslovně 
vyloučen. 

20. Odpovědnost
HSM neručí za případné manipulace nebo zásahy do průběhu akce nákupní poukázka 
zdarma. V rozsahu povoleném zákonem HSM vylučuje jakoukoli odpovědnost za nároky 
v souvislosti s akcí nákupní poukázky zdarma ze strany účastníků akce.  

21. Neplatnost jednotlivých ustanovení Podmínek účasti
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Podmínek účasti byla nebo se stala neplatnými, nebude 
tím dotčena právní platnost zbývajících ustanovení. Místo něj vstoupí v platnost příslušné 
ustanovení, které co nejvíce odpovídá původnímu účelu neplatného ustanovení. 




