Testuj Dove
Česká republika
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské akce nazvané "Testuj Dove“ pro Českou
republiku (dále jen "akce"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům.
Pořadatelem soutěže je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8, Česká
republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 2196 (dále jen „Unilever“).
Technický servis akce a sběr dat zajišťuje: Garp Integrated, Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125558 (dále jen „Garp
Integrated“).
Pravidla obecná:
1)

2)

3)
4)
5)

Akce bude probíhat v termínu od 1. 2. 2018 (00:00:00) do 28. 2. 2018 (23:59:59) resp. do
rozebrání výher (dále jen „doba trvání akce“) na území celé České republiky. Zákazníci serveru
www.notino.cz budou mít možnost zúčastnit se akce již od 25. 1. 2018 (00:00:00) do 28. 2. 2018
(23:59:59).
Účast v akci je podmíněna nákupem jakéhokoli produktu Dove, Dove Men+Care nebo Baby Dove, v
době trvání a místě konání akce, za nějž obdrží účastník od prodejce účetní doklad resp. účtenku
nebo fakturu (dále jen „účtenku“). Spotřebitel se může zúčastnit akce v uvedeném termínu pouze
jednou.
Pokud se spotřebitel bude chtít zúčastnit akce, je POVINEN SI USCHOVAT ÚČTENKU za nákup
produktu Dove, Dove Men+Care nebo Baby Dove za účelem registrace na stránkách
www.testujdove.cz.
Jeden kus produktu Dove, Dove Men+Care nebo Baby care z nabídky specifikované níže bude po
splnění všech podmínek akce zaslán prvním 2000 úspěšně registrovaným účastníkům během termínů
akce.
Pokud bude dosaženo počtu prvních 2000 úspěšně registrovaných účastníků v termínu akce, další
registrovaní účastníci mohou získat, po dobu trvání akce a po splnění všech podmínek akce, slevový
poukaz v hodnotě 50 % na nákup na webovém serveru www.notino.cz dále jen (“slevový poukaz”).

Způsob zapojení se do akce
•

•
•

S účtenkou za provedený nákup produktu Dove, Dove Men+Care nebo Baby Dove splňující
podmínky akce má spotřebitel možnost zaregistrovat se na stránkách www.testujdove.cz. Po
vyplnění všech povinných údajů a přiložení fotografie nebo scanu platné účtenky ve formátech
JPG, PNG, PDF a GIF, a odeslání formuláře, má registrovaný účastník právo na výrobek Dove
zdarma, a to pokud počet registrovaných nepřekročí počet 2000 v daném termínu akce.
Produkt zdarma náleží těm registrovaným účastníkům, kteří splní podmínky této akce a zároveň
jim bude přiřazeno pořadové číslo 1 až 2000 v daném termínu akce.
Produkt zdarma si registrovaný účastník akce vybere z nabídky formuláře na stránkách
www.testujdove.cz. Jedná se o tyto produkty:
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Deeply Nourishing 250 ml
Gentle Exfoliating 250 ml
Go Fresh Revive s granátovým jablkem a citrónovou verbenou 250 ml
Go Fresh Revitalize s vůní tiaré a mandarinky 250 ml
Go Fresh Rejuvenate s vůní hrušky a aloe vera 250 ml
Go Fresh Fresh Touch s vůní okurky a zeleného čaje 250 ml
Purely Pampering bambucké máslo a vanilka 250 ml
Cashmere Smooth 250 ml
Velvet Touch 250 ml
Purely Pampering pistácie a magnólie 250 ml

Sprchový gel Dove Silk Glow 250 ml
Sprchový gel Dove Glowing Ritual s extraktem z lotosového květu a rýžovou vodou 250 ml
Sprchový gel Dove Restoring Ritual s kokosovým olejem a mandlovým mlékem 250 ml
Sprchový gel Dove Invigorating Ritual s avokádovým olejem a extraktem z měsíčku 250 ml
Sprchový gel Dove Relaxing Ritual s levandulovým olejem a extraktem z rozmarýnu 250 ml
Sprchový gel Dove Purely Pampering smetana a pivoňka 250 ml
Sprchový gel Dove Men+Care Clean Comfort 250 ml
Sprchový gel Dove Men+Care Cool Fresh 250 ml
Sprchový gel Dove Men+Care Extra Fresh 250 ml
Sprchový gel Dove Men+Care Hydration Balance 250 ml
Sprchový gel Dove Men+Care Sensitive Shield 250 ml
Sprchový gel Dove Men+Care Minerals + Sage 250 ml
Sprchový gel Dove Men+Care Charcoal + Clay 250ml
Krémová tableta Dove Gentle Exfoliating 100 g
Krémová tableta Dove Go Fresh s vůní okurky a zeleného čaje 100 g
Krémová tableta Dove Go Fresh Restore s vůní modrého fíku a pomerančového květu 100 g
Krémová tableta Dove Original 100 g
Krémová tableta Dove Pure & Sensitive 100 g
Krémová tableta Dove Purely Pampering kokosové mléko a jasmín 100 g
Krémové tableta Dove Purely Pampering bambucké máslo a vanilka 100 g
Krémová tableta Dove Cream Oil s arganovým olejem 100 g
Tekuté mýdlo Dove Go Fresh s vůní okurky a zeleného čaje 250 ml
Tekuté mýdlo Dove Original 250 ml
Tekuté mýdlo Dove Silk 250 ml
Tekuté mýdlo Dove Purely Pampering bambucké máslo a vanilka 250 ml
Šampon Dove Glowing Ritual s extraktem z lotosového květu a rýžovou vodou 250 ml
Šampon Dove Restoring Ritual s kokosovým olejem a kurkumou 250 ml
Šampon Dove Thickening Ritual s levandulovým olejem a extraktem z rozmarýnu 250 ml
Šampon Dove Intensive Repair 250 ml
Šampon Dove Colour Care 250 ml
Šampon Dove Nourishing Oil Care 250 ml
Šampon Dove Daily Moisture 250 ml
Kondicionér Dove Intensive Repair 200 ml
Kondicionér Dove Colour Care 200 ml
Kondicionér Dove Nourishing Oil Care 250 ml
Kondicionér Dove Glowing Ritual s extraktem z lotosového květu a rýžovou vodou 200 ml
Kondicionér Dove Restoring Ritual s kokosovým olejem a kurkumou 200 ml
Kondicionér Dove Thickening Ritual s levandulovým olejem a extraktem z rozmarýnu 200 ml
Šampon Dove Men+Care Thickening 250 ml
Šampon Dove Men+Care Fresh Clean 2v1 250 ml
Šampon Dove Men+Care Anti Dandruff 250 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Original 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Original 40 ml
Kuličkový antiperspirant deodorant Dove Original 50 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove hruška & aloe vera 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove hruška & aloe vera 40 ml
Kuličkový antiperspirant deodorant Dove hruška & aloe vera 50 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Mineral Touch 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Mineral Touch 40 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Sensitive 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Sensitive 40 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Beauty Finish 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Beauty Finish 40 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Invisible Dry 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Invisible Dry 40 ml
Kuličkový antiperspirant deodorant Dove Invisible Dry 50 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Cotton Soft 150 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Powder Soft 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Powder Soft 40 ml
Kuličkový antiperspirant deodorant Dove Powder Soft 50 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Go Fresh grapefruit & lemongrass 150 ml
Kuličkový antiperspirant deodorant Dove Go Fresh grapefruit & lemongrass 50 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Go Fresh cucumber & green tea 150 ml

Kuličkový antiperspirant deodorant Dove Go Fresh cucumber & green tea 50 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove cucumber & green tea 40 ml
Antiperpirant deodorant sprej Dove Go Fresh pomegranate & lemon verbena 150 ml
Dove Invisible Care Floral Touch Spray 150 ml
Dove Invisible Care Floral Touch Roll-on 50 ml
Dove Invisible Care Floral Touch Stick 40 ml
Dove Invisible Dry Spray 150 ml
Dove Invisible Dry Stick 40 ml
Dove Invisible Dry Roll-on 50 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Men+Care Minerals + Sage 50 ml
Antiperspirant deodorant sprej Dove Men+Care Minerals + Sage 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Men+Care Tals Mineral + Sandalwood 50 ml
Antiperspirant deodorant sprej Dove Men+Care Talc Mineral + Sandalwood 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Men+Care Clean Comfort 50 ml
Antiperspirant deodorant sprej Dove Men+Care Clean Comfort 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Men+Care Cool Fresh 50 ml
Antiperspirant deodorant sprej Dove Men+Care Cool Fresh 150 ml
Antiperspirant deodorant sprej Dove Men+Care Extra Fresh 150 ml
Tuhý antiperspirant deodorant Dove Men+Care Silver Control 50 ml
Antiperspirant deodorant sprej Dove Men+Care Silver Control 150 ml
Antiperspirant deodorant sprej Dove Men+Care Invisible Dry 150 ml
Tělové mléko Dove Essential Nourishment 250 ml
Tělové mléko Dove Purely Pampering pistácie a magnólie 250 ml
Tělové mléko Dove Glowing Ritual s extraktem z lotosového květu a rýžovou vodou 250 ml
Tělové mléko Dove Restoring Ritual s kokosovým olejem a mandlovým mlékem 250 ml
Tělové mléko Dove Invigorating Ritual s avokádovým olejem a extraktem z měsíčku 250 ml
Tělové mléko Dove Replenishing Ritual s marulovým olejem a mangovým máslem 250 ml
Univerzální krém na tělo Dove Original 75 ml
Univerzální krém na tělo Dove Original 150 ml
Dove výživný krém na ruce Invigorating Ritual s avokádovým olejem a extraktem z měsíčku 75 ml
Dove výživný krém na ruce Restoring Ritual s kokosovým olejem a mandlovým mlékem 75 ml
Dále jen jako “produkt Dove zdarma”

Mechanika akce:
•

•

•
•
•

•

Pokud účastník nepřiloží do registračního formuláře doklad o uskutečnění nákupu produktu Dove,
Dove Men+Care nebo Baby Dove splňující podmínky těchto pravidel, nebude možné registrační
formulář odeslat a registrace tak bude neúspěšná. To platí i pro vyplnění všech povinných údajů ve
formuláři.
Pokud se čas uskutečnění nákupu nebude shodovat s termíny akce, bude registrovaný uživatel
vyloučen a nebude mu odeslán ani produkt Dove zdarma ani případně slevový poukaz. V termínu
od 25. 1. 2018 (00:00:00) do 31. 1. 2018 (23:59:00) - budou přijaté jen účtenky a faktury z nákupů
na serveru Notino.cz. Nákupy z jiných ostatních sítí budou přijaté v tomto termínu budou
vyřazeny.
Účtenkou se rozumí doklad o zaplacení z elektronické registrační pokladny nebo faktura z e-shopu.
Pořadatel akce neodpovídá za technické obtíže správce sítě.
Správně registrovaným účastníkům akce do počtu 2000 úspěšných registrací v termínu akce bude
zaslán jeden produkt Dove zdarma dle jejich výběru na smluvní místo zásilkové služby Zásilkovna,
které si vybere daný účastník při nahrávání účtenky v registračním formuláři. E-mailem budou
kontaktováni s informací, že jejich registrace byla úspěšně provedena a podléhá kontrole. Po
kontrole došlých údajů bude registrovaný účastník kontaktován s vyjádřením, zda mu náleží dle
podmínek této akce produkt Dove zdarma nebo ne. Slevový poukaz na Notino.cz, který náleží
registracím nad celkový počet 2000 úspěšných registrací, které po dobu trvání akce splní všechny
podmínky akce, bude daným uživatelům zaslán elektronicky e-mailem.
Výherní produkt může získat pouze prvních nejrychlejších 2000 dokončených registrací. V případě
shody času zaslání registrace je rozhodující čas nákupu soutěžního produktu.

Všeobecná ustanovení:
5)

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro
doručování na území České republiky (dále a výše jen „účastník“).

6)
7)

Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této akce poskytnutých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa (dále jen „údaje“) pořadatelem společností UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8 Karlín, 180 00, IČ:
18627781 jakožto správce pro účely vyhodnocení akce a doručení výher, jakož i zasílání obchodních
sdělení v rámci akce soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po
skončení akce a splnění účelu budou osobní údaje zlikvidovány.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadele odvolat,
že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování
nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že
pořadatel pověřil jakožto zpracovatele zpracováním osobních údajů společnost Garp Integrated,
Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 125558 (dále jen „Garp Integrated“) a společnost Zásilkovna s.r.o. Drahobejlova
1019/27, Praha 9, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 139387.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu trvání akce, resp. do jejího vyhodnocení,
má za následek ukončení účasti soutěžícího.

8)

Produkt Dove zdarma nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli
rizika a závazky související s účastí v akci či v souvislosti s využitím produktů Dove zdarma nebo
slevového poukazu.

9)

Veškeré nepřevzaté produkty Dove zdarma propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Za nepřevzatý
produkt Dove zdarma se považuje nevyzvednutý balík ve lhůtě až 7, respektive 21 dní při prodloužení
doby uložení na žádost výherce, u zásilkové služby, který bude vrácen odesílateli, resp. pořadateli
akce. Pořadatel neodpovídá za případné problémy vzniklé při přepravě produktu Dove zdarma
poštovní společností či jiným doručovatelem. Reklamace vad se na produkty Dove zdarma nevztahují.

10) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním akce.
11) Nebezpečí škody na produktu Dove zdarma přechází na účastníka okamžikem předání produktu
zdarma danému výherci.
12) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této
akce. Pořadatel je zároveň oprávněn akci kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání
účasti v akci soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem
ztrácí účastník nárok na produkt Dove zdarma.
13) Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.testujdove.cz.
V Praze dne 19.12. 2017

