
Účastníci souhlasí, že budou vázáni těmito podmínkami („podmínky“).  

Všechny informace nebo pokyny publikované pořadatelem propagační 

akce na webu www.coreldraw.com/cashback jsou součástí těchto 

podmínek. Tato propagační akce je neplatná, pokud je zakázána zákony, 

nařízeními nebo předpisy.

Oprávněnost 

3. Abyste se mohli propagační akce účastnit, musíte být obyvatelem 

Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Francie, Finska, 

Německa, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, 

Nizozemska, Norsko, Polska, Španělska, JAR, Slovenska, Rumunska, 

Chorvatska, Slovinska, Srbska, Švédska, Švýcarska, Turecka nebo 

Spojeného království a být starší 18 let („účastník“).

Pořadatel

1. Pořadatelem je společnost Corel UK Limited se sídlem na adrese   

5th Floor, 6 St. Andrew Street, Londýn EC4A 3AE, Spojené království 

(„pořadatel“).

Období pro nákup 

2. Propagační akce začne 1. července 2019 v 00:01 (GMT) a skončí    

30. listopadu 2019 ve 23:59 (GMT) („období pro nákup“).

4. Tato propagační akce je k dispozici pouze pro koncové uživatele 

(nikoli pro velkoobchody, maloobchody a další společnosti, které 

prodávají software nebo služby pořadatele). Tato propagační akce 

není k dispozici pro zaměstnance a rodinné příslušníky pořadatele, 

jeho mateřské společnosti, dceřiných společností nebo poboček, 

jeho zástupců nebo osoby, které se aktivně podílejí na realizaci této 

propagační akce.  

Nabídka 

6. Tato nabídka (podle definice v části 7) platí pouze pro plné verze a 

verze Upgrade sady CorelDRAW® Graphics Suite 2019 pro Windows 

nebo CorelDRAW Graphics Suite 2019 pro Mac zakoupené v rámci 

nové (nikoli z druhé ruky) trvalé licence nebo licence pro firmy pro 

jednoho uživatele (v určitých případech) a s jedním z následujících 

kódů produktu: CDGS2019IEDP, CDGS2019IEDPUG, CDGS2019TRDP, 

CDGS2019CZPLDPUG, CDGS2019DEDP, CDGS2019DEDPUG, 

CDGS2019ESBPDP, CDGS2019ESBPDPUG, CDGS2019FRNLDP, 

CDGS2019FRNLDPUG, CDGS2019ITDP, CDGS2019ITDPUG, 

LCCDGS2019ML, LCCDGS2019MLUG, CDGS2019MMLDPEM, 

CDGS2019MMLDPEU, LCCDGS2019MAC, ESDCDGS2019MEU, 

ESDCDGS2019MROW, ESDCDGS2019EU, ESDCDGS2019ROW, 

ESDCDGS2019EUUG, ESDCDGS2019ROWUG („opravňující produkt“). 

Aby nedošlo k pochybnostem, pro tuto propagační akci neopravňují 

verze s licencí předplatného, firemní licencí, licencí OEM, zkušební 

licencí nebo vzdělávací licencí sady CorelDRAW® Graphics Suite 

2019 pro Windows nebo CorelDRAW Graphics Suite 2019 pro Mac.  

V Německu, Rakousku a Švýcarsku mezi opravňující produkty 

nepatří nákupy licence pro firmy pro jednoho uživatele sady 

CorelDRAW® Graphics Suite 2019 pro Windows nebo CorelDRAW 

Graphics Suite 2019 pro Mac.   

7. („Nabídka“) Účastníci, kteří si zakoupí nový (nikoli z druhé ruky) 

opravňující produkt od autorizovaného prodejce v zemi jejich 

bydliště v rámci období pro nákup, budou mít nárok na získání 

odměny (podle definice v části 7). Termín „autorizovaný prodejce“ 

označuje třetí stranu oprávněnou společností Corel prodávat 

opravňující produkt v jedné nebo více zemích uvedených výše            

v části 3.  

5. Tato propagační akce není k dispozici v souvislosti s žádnou jinou 

nabídkou.
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14. V závislosti na vybrané odměně získají účastníci odměnu (a) 

prostřednictvím bankovního převodu pro vrácení části nákupní ceny 

nebo (b) prostřednictvím e-mailu pro předplatné Netflix nebo 

Spotify (účastníkům bude e-mailem zaslán kód předplatného).  

Vrácení části nákupní ceny v Norsku, Švédsku, Dánsku, Rumunsku, 

Polsku, JAR, České republice, Srbsku a Švýcarsku bude provedeno    

v místní měně na základě příslušného směnného kurzu oproti EUR   

v den bankovního převodu.

 

13. Pokud bude žádost považována za nesprávně odeslanou, účastník 

bude upozorněn prostřednictvím e-mailu a bude mu nabídnuta 

možnost poskytnout požadované informace do deseti (10) dnů.  

Pokud nebude obdržena žádná odpověď, žádost bude označena 

jako neplatná a účastník již nebude mít nárok na získání odměny.  

10. Po zakoupení opravňujícího produktu během období pro nákup 

musí účastníci navštívit web , vyplnit www.coreldraw.com/cashback

formulář žádosti se všemi požadovanými informacemi, mimo jiné 

včetně celého jména, celé adresy, dne, telefonního čísla pevné linky 

a/nebo mobilního telefonu a e-mailové adresy účastníka, a odeslat ji 

spolu s naskenovanou kopií dokladu o koupi („žádost“).  

12. Účastníkům bude zaslán e-mail s potvrzením, že jejich žádost      

byla přijata pořadatelem a byla úspěšná a ověřená do deseti           

(10) dnů od odeslání žádosti („ověření žádosti“). Pokud účastník 

neobdržel e-mailové potvrzení, je jeho odpovědností kontaktovat 

tým zákaznického servisu na adrese                       

corelenquiry@sales-promotions.com do deseti (10) dnů od 

odeslání žádosti.

11. Žádosti musí být odeslány do 30. Listopadu 2019 („termín“).  

Žádosti odeslané po termínu nebudou platné.

 

8. („Odměna“) V závislosti na jurisdikci země (jak je podrobněji 

popsáno níže) mají účastníci nárok na získání odměny v souladu           

s tabulkou níže: 

9. Účastníci mohou požádat maximálně o jednu (1) odměnu na 

zakoupený opravňující produkt a maximálně o jednu (1) odměnu   

na účastníka během propagační akce.  

Žádosti 

Země Verze Upgrade Plná verze

Rakousko, Belgie, 

Dánsko, Estonsko, 

Francie, Finsko, 

Německo, Itálie, Litva, 

Lotyšsko, Lucembursko, 

Nizozemsko, Norsko, 

Polsko, Španělsko,  

Švédsko, Švýcarsko, a 

Spojené království. 

Účastníci mají nárok na 

jednu (1) z následujících 

odměn:

  bankovního převodu); 

  poukaz Netflix

(b) 50 euro předplatné 

(a) Vrácení části nákupní 

(c) 6měsíční předplatné 

  (výhradně 

  prostřednictvím 

  Spotify. 

  ceny ve výši 50 euro

(b) 100 euro předplatné 

  předplatné Spotify.

  (výhradně 

  poukaz Netflix

Účastníci mají nárok na 

jednu (1) z následujících 

odměn:

  bankovního převodu); 

(a) Vrácení části nákupní 

  ceny ve výši 100 euro 

  prostřednictvím 

(c) 12měsíční 

a Slovensko

Slovinsko, Turecko, JAR, 

Chorvatsko, Srbsko, 

Česká republika, 

Maďarsko, Rumunsko 

Účastníci mají nárok na 

vrácení části nákupní ceny 

ve výši 50 euro (výhradně 

prostřednictvím 

bankovního převodu).

Účastníci mají nárok na 

vrácení části nákupní ceny 

ve výši 100 euro (výhradně 

prostřednictvím 

bankovního převodu).

Zakoupený opravňující produkt
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17. Pořadatel bude mít v příslušných případech právo provádět všechny 

přiměřené akce na svou ochranu proti podvodným nebo neplatným 

žádostem, mimo jiné včetně generování nebo požadování dalšího 

ověření důkazu nákupu a také identity, věku a dalších příslušných 

údajů účastníka. Tento proces může zahrnovat sdílení informací           

s třetími stranami ze strany pořadatele.

20. Zpracovatelem údajů pro propagační akci vrácení části nákupní  

ceny produktů Corel pro rok 2019 je společnost Interpay Sales 

Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, 

Ireland registrovaná v Irsku pod číslem 476077 se sídlem na adrese 

IDA Business & Technology Park, Ring Road Kilkenny, Irsko (dále jen 

jako „Koordinátor“). Koordinátor je oprávněn a odpovídá za 

provádění aktivit objednaných pořadatelem, jednání jménem a ve 

prospěch pořadatele v rámci implementace propagační akce. 

15. Neúplné nebo poškozené žádosti budou považovány za neplatné. 

Za ztracená, opožděná nebo poškozená data během komunikace 

nebo přenosu žádosti nepřijímá pořadatel žádnou odpovědnost.

21. Poznámka: Vybraní partneři pořadatele mohou od účastníků 

požadovat poskytnutí osobních údajů v souvislosti se žádostí / 

získáním odměny, účastníci by se proto měli seznámit se zásadami 

ochrany osobních údajů těchto partnerů, protože za ně pořadatel 

nemůže přebrat odpovědnost.

Ochrana soukromí a údajů

16. Pořadatel si vyhrazuje právo výhradně dle vlastního uvážení 

diskvalifikovat žádosti, u kterých se domnívá, že nejsou v souladu      

s těmito podmínkami.

19. Pořadatel bude v souladu se zásadami ochrany osobních údajů 

shromažďovat osobní údaje o účastnících, když se přihlásí do 

propagační akce nebo požádají o odměnu. Zásady ochrany 

osobních údajů pořadatele a podrobnosti o nakládání s vašimi 

osobními údaji naleznete na webu www.corel.com/privacy.  

18. Žádost musí být provedena účastníkem, nikoli prostřednictvím 

zástupců nebo třetích stran.

27. Všechny žádosti týkající se této nabídky se po přijetí stanou a 

zůstanou vlastnictvím pořadatele. Doklady o nákupu nelze vrátit.

 

23. Pořadatel si vyhrazuje právo přiměřeně a v souladu se všemi 

příslušnými právními předpisy a kodexy chování podmínky 

propagační akce upravovat.

Obecné 

26. Účastníci ponesou výhradní odpovědnost za veškeré příslušné daně 

a další příslušné náklady nebo výdaje, o kterých není v podmínkách 

uvedeno, že jsou zahrnuty v odměně.

22. Pořadatel nebude odpovědný za přerušení propagační akce                

z důvodu vyšší moci nebo jiných faktorů mimo kontrolu pořadatel.

24. Odměny jsou nepřenosné.

25. Pořadatel neponese odpovědnost za: (a) neschopnost přijímat 

žádosti kvůli selhání přenosu a jiným podmínkám mimo jeho 

přiměřenou kontrolu; (b) opožděné, ztracené, nesprávně směrované 

nebo poškozené přenosy nebo žádosti; (c) poruchy nebo selhání 

týkající se komunikace nebo počítačů; (d) narušení, ztráty nebo 

škody způsobené událostmi mimo kontrolu pořadatele; ani (e) 

tiskové nebo typografické chyby v materiálech souvisejících                 

s propagační akcí.

29. Propagační akce se řídí anglickými právními předpisy.

28. Účastí v této propagační akci souhlasíte, že v maximální možné 

rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy pořadatele 

zbavujete veškeré odpovědnosti za zranění, ztráty nebo škody 

jakékoli povahy vzniklé v souvislosti s propagační akcí nebo účastí   

v ní, mimo jiné včetně udělování, přijímání nebo získávání odměn. 

Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy 

smrti nebo zranění způsobené nedbalostí pořadatele.

Propagační akce CorelDRAW Graphics Suite 2019 („propagační akce“)

Podmínky


