TomTom info: 5 let aktualizací map na vybrané navigace TomTom
(mejl byl rozesílán 10.5.2012)
Hezký den, s přicházející letní sezónou speciální nabídka na většinu navigací TomTom, takže pokud
zvažujete investici do nového přístroje, teď je ta správná doba. TomTom připravil akci pro podporu
prodeje nových navigací, kdy u vybraných modelů se standardní aktualizací map zdarma po dobu 2 let
přidává ještě další 3 roky navíc, tedy celkem 5 let map zdarma.
Jedná se o modely:
GO1005 Live http://www.javorsky.cz/detail/462/TomTom-GO-1005T-LIVE-+-5-let-map/
GO 825 Live http://www.javorsky.cz/detail/461/TomTom-GO-825-Live-EU-+-5-let-map/
GO820 Live http://www.javorsky.cz/detail/460/TomTom-GO-820-Live-EU-+-5-let-mapy/
VIA 125 Europe http://www.javorsky.cz/detail/436/TomTom-VIA-125-Europe-T-+-5-let-mapy/
VIA 120 Europe http://www.javorsky.cz/detail/435/TomTom-VIA-120-Europe-T-+-5-let-map/
A to stojí za zvážení  Níže průvodní text...
Jiří Javorský
www.servisNavigaci.cz & www.E-borci.cz
České menu do Audi, VW, Škoda, BMW atd., více na www.CZmenu.cz
(máte už svou navigaci registrovánu ? www.registrNavigaci.cz)
TomTom * Garmin * Sony * Clarion * Nokia * HTC
prodej & servis & montáže & poradenství
Telefon: 732-878.978
Pevná linka: 552.309.472
Ostrava
www.servisNavigaci.cz
...to musíte slyšet !!

5 let aktualizací map s vybranou navigací TomTom
“Získejte 12 bonusových aktualizací map Evropy (45 zemí), když od 7. května 2012 do 31. srpna 2012
zakoupíte vybraný produkt TomTom ”. Celkem tak získáte navigaci s aktualizací mapy zdarma po dobu 5ti
let.

platnost akce: 7.5.- 31.8. 2012
koncový zákazník zakoupí produkt, navštíví webovou stránku (www.tomtom.com/mapyzadarmo), kde
najde veškeré informace a instrukce, přihlásí se k promo akci; obdrží registrační e-mail s dalšími
instrukcemi (co a kam poslat), pošle doklad o koupi a EAN kód z krabičky na korespondenční adresu
uvedenou v e-mailu nebo naskenuje doklad o koupi a EAN kód z krabičky a odpoví na registrační email a poté obdrží e-mail s aktivačním kódem pro aktualizaci mapy s instrukcemi, aby připojil navigaci
k MyTomTom a kód(y)* si aktivoval
Podmínky a ustanovení:
1. Tuto propagační akci pořádá společnost TomTom Sales B.V., zaregistrovaná v Nizozemsku,
prostřednictvím své místní pobočky v České republice, TomTom Czech Republic („vyhlašovatel akce“),
která sídlí na adrese Na Strži 65, 140 00 Praha, Česká republika.
2. Tato propagační akce je k dispozici pouze pro obyvatele České republiky a Slovenska starší 18 let, s
vyloučením zaměstnanců vyhlašovatele akce a jejich nejbližších rodinných příslušníků, jeho zástupců a
jakýchkoli dalších osob profesionálně spojených s touto propagační akcí a/nebo s vyhlašovatelem
akce. Vyhlašovatel akce si vyhrazuje právo ověřit, zda účastníci tuto podmínku splňují, a zkontrolovat
jejich totožnost.

3. Tato nabídka se týká Služby aktualizace map na další 3 roky, výhradně pro zákazníky společnosti
TomTom České republiky a Slovenska, kteří si zakoupili propagační zařízení TomTom („propagační
výrobek“) v období od 7. května 2012 do 31. srpna 2012. Propagační zařízení TomTom jsou uvedena
v následujícím seznamu:
4. Na tuto nabídku musí být vznesen nárok do třiceti (30) dní od data nákupu propagačního výrobku A
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘED 30. ZÁŘÍ 2012. K ověření data nákupu a platnosti nároku je nutné předložit
originální doklad o nákupu. Upozorňujeme, že nárok nelze vznést po uplynutí třiceti (30) dní od
nákupu propagačního výrobku.
5. Chcete-li požádat o bezplatnou Službu aktualizace map na další 3 roky, zaregistrujte se k této
propagační akci na webu www.tomtom.com/mapyzadarmo a vyplňte všechny údaje ve formuláři
žádosti. Budete požádáni o zadání platné e-mailové adresy. Upozorňujeme, že nebude možné formulář
vyplnit po uplynutí 30 dní od data nákupu uvedeného na dokladu.
6. Obdržíte e-mail s potvrzením vaší žádosti a další pokyny k odeslání dokladu o nákupu a čárového
kódu / čísla EAN z balení propagačního výrobku na adresu uvedenou v potvrzujícím e-mailu nebo k
naskenování dokladu o nákupu a čárového kódu / čísla EAN z balení propagačního produktu a odeslání
e-mailem na adresu uvedenou v potvrzujícím e-mailu.
7. Žádosti nebudou zpracovány, pokud je obdržíme po (i) uplynutí třiceti (30) dnů od data nákupu
nebo (ii) po 30. září 2012.
8. Jakmile vyplníte formulář žádosti a společnost TomTom obdrží originální doklad o nákupu a čárový
kód / číslo EAN, bude vám nejdéle do 28 dnů odeslán e-mail s aktivačním kódem Služby aktualizace
map na další 3 roky.
9. Pokud chcete uplatnit nárok na Službu aktualizace map na další 3 roky, bude nutné připojit zařízení
TomTom k počítači a uplatnit kód prostřednictvím služby MyTomTom. Pokud jste si koupili výrobek,
který zahrnuje Službu aktualizace map na 2 roky, aktivujte oba kódy po sobě (nejprve aktivujte kód
pro Službu aktualizace map na 2 roky vytištěný v krabici a poté aktivujte kód pro Aktualizaci map na
další 3 roky). Nejzazší datum pro aktivaci aktivačního kódu Služby aktualizace map na další 3 roky je
15. listopad 2012.
10. K účasti v této propagační akci není nutné zakoupit žádný výrobek (kromě nákupu relevantního
zboží TomTom, jak je uvedeno v odstavci 3 výše). Za účast v této propagační akci se neúčtují žádné
poplatky kromě nákladů na přístup k Internetu a odeslání požadovaných dokumentů společnosti
TomTom. Budete zodpovědní za veškeré náklady a výdaje spojené s vaší účastí v této propagační
akci, například za náklady na přístup k Internetu a veškeré další náklady.
11. Nárok na tuto nabídku lze uplatnit pouze online na webu www.tomtom.com/mapyzadarmo a nelze
ji využít ve spojení s žádnou jinou nabídkou nebo propagační akcí.
12. Kromě výjimek vyžadovaných příslušným zákonem nebude vyhlašovatel akce zodpovědný za
obsah žádných externě odkazovaných webových serverů.
13. Kromě výjimek vyžadovaných příslušným zákonem se vyhlašovatel akce zříká veškeré
zodpovědnosti či ručení za ztracené, zpožděné, poškozené nebo nesprávně odeslané žádosti a
vyhlašovatel akce není zodpovědný za jakékoli zpožděné či nesprávně doručené kódy Služby
aktualizace map, kromě případů záměru ze strany vyhlašovatele akce nebo jeho zástupců.
14. Doklad o odeslání nebude považován za doklad o přijetí.
15. Maximálně dva nároky na jednu domácnost. Vyhlašovatel akce si vyhrazuje právo provést
vyšetřování a zamítnout nároky v případě podvodného jednání. Pokud se nárok prokáže jako
podvodný, vyhrazuje si vyhlašovatel akce právo žádat odškodnění na jednotlivcích spojených s
nárokem.
16. Uschovejte si originální doklad, neboť potvrzení nároku a související doklady nelze vrátit.
Osobní údaje poskytnuté účastníky k využití této nabídky mohou být vyhlašovatelem propagační akce
zpracovány na území Evropské unie výhradně za účelem zpracování a realizace této nabídky,
(přímého) marketingu a analýzy kontroly kvality, provádění marketingových průzkumů a zdokonalení
produktů a/nebo služeb vyhlašovatele akce. Kliknutím na souhlas se smluvními podmínkami udělujete
souhlas sezpracováním svých osobních údajů výše uvedeným způsobem. Vyhlašovatel akce a jeho
zástupci přijímají zodpovědnost za přechovávání, zpracování a předávání osobních údajů účastníků a
registraci souhlasu účastníků s tímto. Účastníci mají právo vyžádat si informace o svých údajích a – v
případě potřeby – požádat o opravu nebo odstranění údajů o své osobě vedených vyhlašovatelem
akce. Takové požadavky musí být vzneseny k vyhlašovateli akce na následující e-mailové adrese:
[privacy@tomtom.com]. Informace o způsobech zpracování vašich osobních informací společností
TomTom naleznete v příslušné sekci na webuwww.tomtom.com/privacy.

