
ÚČELEM TOHOTO DOKUMENTU JE ÚPLNÁ DEFINICE MARKETINGOVÉ AKCE  
„PRACHY DĚLAJ PRACHY“ (DÁLE JEN „AKCE“).

1. ORGANIZÁTOR AKCE: 
STAVMAT STAVEBNINY a.s., 
Pod Můstkem 884, 252 19 Rudná
IČ: 25121049

2. TERMÍN KONÁNÍ AKCE
2.1. Akce v  podobě získávání nákupních pe-
něžitých poukázek  (dále jen poukázka)  na  li-
bovolný nákup zboží na  internetovém portálu 
www.mall.cz probíhá v termínu od 01. 02. 2022 
do 30. 11. 2022. Do tohoto termínu budou evi-
dovány veškeré vystavené a  zaplacené daňové 
doklady, na základě kterých jsou účastníkům při-
pisovány body na jejich účet.
2.2. Vyhodnocení akce probíhá v  podo-
bě předání poukázek pro nákup na  největ-
ším nákupním portálu v  ČR www.mall.cz.  
Vyhodnocení probíhá ve dvou kolech:
1. kolo za období 01. 02. 2022 – 30. 06. 2022 
s předáním poukázek nejpozději v průběhu srp-
na 2022.
2. kolo za období 01. 07. 2022 – 30. 11. 2022 
s předáním poukázek nejpozději v průběhu led-
na 2023.

3. PODMÍNKY AKCE:
3.1. Do  akce jsou zapsáni fyzické i  právnické 
osoby podnikající na  živnostenské oprávnění 
se sídlem v České republice (dále jen „obchodní 
partner“). Z akce jsou vyloučeni všichni zaměst-
nanci STAVMAT STAVEBNINY a.s. a jejich rodinní 
příslušníci a právnické osoby, ve kterých zaměst-

nanci nebo jejich rodinní příslušníci mají svůj 
podíl nebo jsou v orgánech těchto právnických 
osob. 

3.2. Obchodní partner je automaticky registro-
ván v akci ve chvíli, kdy nakoupí u STAVMAT STA-
VEBNINY a.s. jakékoliv zboží. Od této chvíle jsou 
obchodnímu partnerovi připisovány na jeho vy-
tvořený zákaznický účet u STAVMAT STAVEBNINY 
a.s. body. Body jsou připisovány za nákup libo-
volného zboží (mimo obalů a služeb) z nabídky 
STAVMAT STAVEBNINY a.s. 

3.3. Nemá-li obchodní partner zájem na  účas-
ti v  akci, má právo kdykoliv zaslat oznáme-
ní o  svém nesouhlasu na  e-mailovou adresu:  
info@stavmat.cz. V  tomto případě bude jeho 
zákaznický účet pro akci zrušen a  jeho účast 
na akci zaniká. 

3.4. Každý získaný celý 1 bod má hodnotu 1,- Kč.

3.5. Ve  stanovených termínech proběhne vy-
hodnocení, kdy jsou každému z  obchodních 
partnerů získané body sečteny a  proměněny 
v  poukázku, kterou lze uplatnit na  nákup libo-
volného zboží na www.mall.cz. 

3.6. Podmínkou pro získání poukázek v  1. či 2. 
kole je minimální obrat 200 000,- Kč bez DPH pro 
každé kolo. Získané body v jednotlivých kolech 
jsou nepřevoditelné. 

3.7. Poukázky mají platnost 12 měsíců od data 
jejich vystavení. 

3.8. Předání poukázek obchodnímu partnerovi 
probíhá osobně zástupcem organizátora.

4. SPECIÁLNÍ BONUSOVÉ PROGRAMY: 
4.1. V  určitém období má obchodní part-
ner možnost získat násobné množství bodů  
(bonusové body) za  nákup značkových mate-
riálů za  zvýhodněnou cenu. Vedle zvýhodněné 
ceny za  zboží získává nákupem tohoto zboží u 
STAVMAT STAVEBNINY a.s. bonusové body. 

4.2. O  bonusových programech informuje or-
ganizátor obchodní partnery na  internetových 
stránkách www.stavmat.cz/pdp, nebo na  svých 
prodejnách. Platnost bonusových programů 
bude vždy časově omezená s  jasným časo-

vým rámcem. Časové rámce ke  každému bo-
nusovému programu budou uveřejněny na   
www.stavmat.cz/pdp, nebo sděleny na  prodej-
nách STAVMAT STAVEBNINY a.s. nebo prostřed-
nictvím obchodních zástupců. 

4.3. Získané poukázky není možno směnit 
na peníze. Poukázky není možno vymáhat. 

4.4. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci 
bez udání důvodu.

4.5. Organizátor neodpovídá za  nabídku zboží 
na www.mall.cz. Organizátor neodpovídá za ob-
sah kupní smlouvy a  z  ní vyplývajících práva 
a povinností mezi obchodním partnerem a spo-
lečností provozující nákupní portál www.mall.cz. 

www.stavmat.cz/pdp

Podmínky akce

PRACHY
dělaj prachy
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