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Všeobecná	ustanovení	a	smluvní	podmínky	

	

The	Insiders	–	Duben	2018	

	
Účastí	v	této	kampani	se	stáváte	registrovaným	uživatelem	Insiderové	sítě	(The	Insiders)	a	tím	
souhlasíte	s	těmito	ustanoveními	a	podmínkami.	
	
Registrace	
Ke	 kampani	 Huawei	 P20	 lite	 se	 můžete	 přihlásit	 skrz	 stránku	 kampaně	 na	 internetové	 adrese	
www.theinsiders.eu.	 Zájemci	 musí	 upřímně	 a	 zcela	 vyplnit	 seznam	 otázek,	 které	 jsou	 součástí	
vstupního	dotazníku.	
	
Pro	 tuto	 kampaň	 je	 povolena	 účast	 pouze	 jednoho	 člena	 domácnosti;	 v	 případě	 zneužití	 této	
informace	 či	 poskytnutí	 nepravdivých	 informací,	 nebo	 jeli	 podezření	 ze	 strany	 The	 Insiders,	 bude	
účastníkovi/ům	účast	v	kampani	bez	varování	zakázána.	
	
Způsobilost	pro	kampaň	
K	účasti	v	této	kampani	musíte:	

• být	starší	18	let	a	mít	bydliště	v	České	republice;	
• mít	SIM	kartu	a	přístup	k	internetu;	a	
• zaplatit	 zálohu	 ve	 výši	 4495	 Kč	 za	 HUAWEI	 P20	 lite,	 který	 obdržíte	 k	 vyzkoušení	 (viz	 část	

nazvaná	"Záloha")	
	

Výběr	
Účastníci	této	kampaně	budou	vybíráni	na	základě	konkrétních	kritérií	stanovených	týmem	Insiderů	
a	společností	HUAWEI.	Účastníci	 jsou	vybíráni	 týmem	Insiderů	z	The	 Insiders	a	 jejich	 rozhodnutí	 je	
konečné	a	závazné.	Pokud	nejste	vybráni	pro	tuto	konkrétní	kampaň,	nemá	to	vliv	na	žádné	následné	
přihlašování	 nebo	 účast	 na	 jiných	 kampaních	 společnosti	 The	 Insiders	 nebo	 jejími	 přidruženými	
společnostmi.	 Tento	 způsob	 výběru	 je	považován	 za	nezbytný,	 neboť	počet	 zájemců	 je	 často	 vyšší	
než	počet	dostupných	míst.	
	
	
Aktivity	spojené	s	kampaní	
Účastníci	obdrží	k	vyzkoušení	přístroj	HUAWEI	P20	lite,	a	to	po	dobu	5	týdnů	živé	kampaně	(zde	
označované	jako	"kampaň").	Povinnosti	účastníků:	
	

1. Používat	přístroj	HUAWEI	P20	lite	po	dobu	kampaně;	
2. Napsat	recenzi	o	produktu	HUAWEI	P20	lite,	která	musí	obsahovat	následující	prohlášení	(na	

začátku	recenze):	"Tento	produkt	jsem	dostal/a	jako	součást	revizního	programu	výměnou	za	
objektivní	recenzi"	("Prohlášení").	Recenze	musí	být	důkladná,	přesná	a	upřímná	a	neměla	by	
být	ovlivněna	žádnou	třetí	osobou,	včetně	konzultanta	z	The	Insiders;		



3. Dokončení	koncového	průzkumu	na	konci	kampaně,	což	je	jediné	oficiální	místo,	kde	účastník	
může	informovat	společnost	The	Insiders,	zda	si	přeje	přístroj	nechat	a	nebo	vrátit	(viz	část	
nazvaná	"Ponechání	či	vrácení	přístroje	HUAWEI	P20	lite").	

4. Jakmile	bude	uživatelova	recenze	schválena	konzultantem	z	The	Insiders,	může	ji	zveřejnit	na	
webových	stránkách,	které	budou	uvedeny	na	stránce	kampaně.	

5. Bez	ohledu	na	omezení	týkající	se	počtu	slov	a	/	nebo	znaků	se	všechny	příspěvky	na	sociálních	
sítích,	které	odkazují	na	recenzi,	nebo	odkazují	na	HUAWEI	P20	lite	zkoušené	v	rámci	této	
kampaně,	musí	označovat	prohlášením,	že	se	jedná	o	spolupráci	nebo	dát	najevo	vztah	k	
programu,	například	použitím	vhodné	#	zprávy,	například	#p20liteinsiders	či	
#Huaweireviewprogram.	Uživatel	je	zodpovědný	za	zveřejnění	recenze	v	souladu	s	příslušnými	
podmínkami	a	ustanoveními	hostitelské	strany	(webové	stránky	/	sociální	sítě).;	

	
Při	 nedodržení	 výše	 uvedených	 požadavků	 v	 bodech	 2	 a	 5	 (v	 maximálním	 rozsahu	 povoleném	
platnými	právními	předpisy),	společnost	HUAWEI	Device	Co.,	Ltd.	a/nebo	její	přidružené	společnosti	
neodpovídají	za	jakýkoli	právní	nárok	či	žalobu	spojenou	s	porušením	zmíněných	bodů.	
	
Berte	na	vědomí,	že	budete	muset	dokončit	koncový	průzkum,	abyste	mohli	informovat	The	Insiders	
o	tom,	zda	si	chcete	zařízení	Huawei	P20	lite	na	konci	kampaně	nechat	nebo	vrátit.	Koncový	průzkum	
je	jediné	místo,	ve	kterém	můžete	The	Insiders	informovat	o	vašem	rozhodnutí.	Tento	průzkum	bude	
k	dispozici	online	(budete	o	něm	informováni	i	e-mailem).	Koncový	průzkum	musí	být	dokončený	ve	
stanoveném	termínu.	
	
Vaše	recenze	
Vaše	recenze	musí	být	v	souladu	se	smluvními	podmínkami	společnosti	The	Insiders	-	"Uživatelé	a	
ochrana	soukromí"	a	"Kodex	chování".	Vložením	Vaší	recenze	udělujete	práva	společnosti	HUAWEI	a	
The	Insiders	k	využití	vašeho	online	obsahu	(definováno	v	části	"Generovaný	obsah").		
	
Doba	trvání	
Doba	 trvání	 kampaně	 je	 zveřejněna	 na	 webových	 stránkách	 a	 prostřednictví	 příspěvků	 na	 blogu.	
Účastníci	budou	moci	používat	Huawei	P20	lite	během	období	kampaně,	jak	je	uvedeno	na	stránce	
"Kampaně".	
	
Záloha	
K	účasti	v	této	kampani	je	třeba	zaplatit	zálohu	4495	Kč,	a	to	platnou	debetní	nebo	kreditní	kartou.	
The	 Insiders	 vyžadují	 zálohu	pouze	pro	 kampaně,	 kde	máte	možnost	 vyzkoušet	 exkluzivní	 a	 drahé	
produkty	 (v	 tomto	 případě	 přístroj	 Huawei	 P20	 lite).	 Záloha	 je	 vyžadována	 na	 pokrytí	 nákladů	 v	
případě	 ztráty,	 krádeže	 nebo	 poškození	 Vašeho	Huawei	 P20	 lite.	 Pokud	 svůj	 přístroj	 ztratíte	 nebo	
Vám	bude	odcizen,	přijdete	o	svoji	zálohu.	Pokud	společnost	The	Insiders	rozhodne,	že	jste	přístroj	
poškodili,	budou	Vám	náklady	na	opravu	odečteny	z	Vaší	zálohy,	a	to	včetně	veškerých	souvisejících	
nákladů	na	dopravu.	
	
Při	 přihlášení	 ke	 kampani	 není	 po	 kandidátech	 požadována	 žádná	 záloha.	 Po	 uzavření	 lhůty	 pro	
podání	žádosti	bude	týmem	z	The	Insiders	vytvořen	užší	seznam	žadatelů,	kteří	 jsou	považováni	za	
nejlepší	 kandidáty	 vzhledem	 k	 požadovanému	 profilu	 kampaně	 Huawei	 P20	 lite.	 Tomuto	 výběru	
bude	 zaslán	 e-mail	 obsahující	 odkaz	 do	 platební	 brány,	 kde	 bude	 vyžadována	 záloha	 za	 přístroj	
Huawei	P20	lite,	a	to	ve	výši	4495	Kč	jako	ekvivalent	50%	ceny	výrobce.	Do	této	fáze	není	požadován	
žádný	vklad.	Prvních	100	uchazečů	z	užšího	výběru,	kteří	úspěšně	zaplatí	zálohu,	bude	automaticky	
vybráno	k	účasti	v	kampani	a	obdrží	přístroj	HUAWEI	P20	lite.		

	



Ponechání	či	vrácení	přístroje	HUAWEI	P20	lite	
Na	konci	kampaně	budete	mít	dvě	možnosti:	

• Ponechat	 (zakoupit)	 HUAWEI	 P20	 lite;	my	 si	 necháme	Vaši	 zálohu	 4495	 Kč	 jako	 platbu	 za	
přístroj	 Huawei	 P20	 jako	 ekvivalent	 50%	 ceny	 výrobce.	 Záruční	 dopis,	 který	 obdržíte	 jako	
součást	 VIP	 balíčku,	 bude	 platný	 pro	 veškeré	 budoucí	 záruční	 nároky	 týkající	 se	 Vašeho	
přístroje	Huawei	P20	lite	(V	případě,	že	se	rozhodnete	si	přístroj	ponechat.);		

• Vrátit	 přístroj	HUAWEI	 P20	 lite;	 přičemž	budete	 postupovat	 podle	 následujících	 kroků	 (viz	
níže)	a	bude	Vám	navrácena	Vaše	záloha	ve	výši	4495	Kč	v	případě,	že:		
a) obdržíme	HUAWEI	P20	lite	v	určeném	časovém	termínu;	a	
b) přístroj	 HUAWEI	 P20	 lite	 není	 poškozen	 (viz	 pravidla	 pro	 vrácení)	 přičemž	 pokud	 ano,	

můžete	přijít	o	Váši	zálohu.	
	
Vrácení	zálohy:	Údaje	o	debetní	/	kreditní	kartě	musí	být	při	registraci	správně	a	úplně	vyplněny.	
Po	kampani	budou	Vaše	údaje	o	debetní	/	kreditní	kartě	vymazány.	
	
Soukromí	
Veškeré	Vaše	osobní	údaje	budou	zpracovávány	s	maximální	důvěrností	a	v	souladu	s	podmínkami	
uvedenými	 v	 "Uživatelé	 a	 ochrana	 soukromí"	 společnosti	 The	 Insiders.	 Pracovníci	 z	 The	 Insiders	
budou	sdílet	Vaše	identifikační	číslo	insidera;	kopii	Vaší	recenze;	kopie	všech	Vašich	sdílených	recenzí	
na	 vybraných	 webových	 stránkách	 a	 na	 sociálních	 sítích,	 které	 obsahují	 odkaz	 na	 Vaši	 recenzi,	 s	
HUAWEI,	 jejich	 přidruženými	 společnostmi	 a	 jejich	 příslušnými	 oprávněnými	 zástupci,	 aby	 mohli	
monitorovat,	 analyzovat	 a	 kontrolovat	 online	 obsah	 pro	marketingové	 a	 interní	 účely.	 Společnost	
HUAWEI	zpracovává	Vaše	osobní	údaje	v	souladu	se	zásadami	ochrany	osobních	údajů	
https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-policy/		
	
Pokud	nejste	vybráni,	okamžitě	odebereme	veškeré	údaje	o	Vaší	debetní	 /	kreditní	kartě	z	našeho	
systému.	
	
Péče	o	Váš	HUAWEI	P20	lite	
Úkolem	účastníka	 je	 udržet	 svůj	HUAWEI	 P20	 lite	 čistý	 a	 v	 dobrém	 stavu.	Účastník	 by	 za	 žádných	
okolností	neměl	přístroj	po	dobu	kampaně	prodávat	a	ani	se	o	to	pokoušet.	V	případě,	že	porušíte	
tento	závazek,	ponechá	si	společnost	The	Insiders	Vaši	zálohu.	
	
Navrácení	přístroje	HUAWEI	P20	lite	
Pokud	jste	se	na	konci	kampaně	rozhodli	přístroj	HUAWEI	P20	lite	navrátit,	musíte	postupovat	podle	
níže	uvedenéhých	kroků:	

	
• Vyplňte	koncový	průzkum	a	potvrďte	svůj	záměr	navrátit	přístroj	HUAWEI	P20	lite.	Koncový	

průzkum	bude	k	dispozici	na	webových	 stránkách	The	 Insiders	a	na	konci	 kampaně	o	něm	
budete	upozorněni	e-mailem.	

	
• Poté	 obdržíte	 pokyny,	 jak	 bezplatně	 vrátit	 Váš	HUAWEI	 P20	 lite.	 Pokyny	 o	 navrácení	 Vám	

budou	 poskytnuty	 na	 konci	 kampaně,	 jakmile	 budou	 shromážděny	 všechny	 koncové	
průzkumy.	
	

• Ujistěte	 se,	 že	 je	 Váš	 přístroj	 HUAWEI	 P20	 lite	 vrácen	 nepoškozený,	 čistý	 a	 kompletní	 v	
originálním	 obalu	 (včetně	 krabice,	 vnitřního	 obalu,	 veškerého	 příslušenství	 a	 krabičky	 The	
Insiders).	
	



Pokud	 je	 Vaše	 zařízení	 HUAWEI	 P20	 lite	 vráceno	 odlišnou	 metodou	 od	 metody	 požadované	 v	
pokynech,	bude	 to	na	Vaše	náklady	a	Vaše	 riziko.	Pokud	nebudete	postupovat	podle	 instrukcí	pro	
vrácení	 a	Vaše	HUAWEI	P20	 lite	bude	 ztraceno,	 ukradeno	nebo	poškozeno,	 ponesete	 za	 tento	 jev	
plnou	zodpovědnost	a	přijdete	o	Vaši	zálohu	4495	Kč.	
	
Všeobecné	obchodní	podmínky	
The	Insiders	a	/	nebo	HUAWEI	nezodpovídá	za	technické	nebo	jiné	poblémy	s	touto	kampaní,	které	z	
ní	 vyplývají,	 nebo	 jsou	 způsobeny	 prvky,	 které	 nemohou	 být	 kontrolovány	 ani	 společností	 The	
Insiders,	ani	společností	HUAWEI.	Je	odpovědností	každého	účastníka,	aby	bylo	zařízení	udržováno	v	
dobrém	a	funkčním	stavu.		
	
Společnost	 Grapevine,	 která	 obchoduje	 pod	 názvem	 "The	 Insiders",	 a	 /	 nebo	 společnost	 HUAWEI	
nejsou	 zodpovědné	 za	 přímé,	 nepřímé	 nebo	 náhodné	 škody	 vyplývající	 z	 použití	 webové	 stránky	
nebo	informací	získaných	prostřednictvím	webové	stránky.	
	
The	 Insiders	 a	 /	 nebo	 HUAWEI	 nenesou	 žádnou	 odpovědnost	 za	 případné	 škody	 způsobené	
registrovaným	členům	v	důsledku	používání	produktu	nebo	služby	během	kampaně.	
	
Zodpovědnost	společnosti	HUAWEI	 je	v	rámci	této	kampaně	omezena	na	odpovědnost	za	HUAWEI	
P20	lite,	který	obdržíte	za	účelem	účasti	v	této	kampani,	na	kterou	se	vztahuje	poskytovaná	omezená	
záruka	a	/	nebo	dodržování	pokynů	pro	uživatele	uvedené	v	 instruktážním	letáku,	který	 je	součástí	
balení.	
	
Webová	 stránka,	 stejně	 jako	 obsah	 jejích	 textů,	 obrázků,	 grafiky,	 zvukových	 souborů,	 animací,	
videozáznamů,	 dat	 organizace	 a	 databáze,	 které	 by	 mohly	 být	 zahrnuty	 (tj.	 informace),	 zůstávají	
duševním	vlastnictvím	společnosti	The	Insiders.	Informace	jsou	chráněny	podle	zákona	o	autorském	
právu	a	práv	s	ním	souvisejícím,	a	veškerých	předpisů	platných	pro	duševní	vlastnictví.	
	
Máte	 právo	 konzultovat	 informace	 nalezené	 na	 našich	 webových	 stránkách,	 a	 to	 pro	 osobní	 a	
soukromé	účely.	Jakékoli	jiné	použití	(reprodukce,	šíření,	zpřístupnění	veřejnosti	a	/	nebo	opětovné	
použití	v	 jakékoliv	formě,	zcela	nebo	částečně,	dočasně	nebo	trvale,	stránek	nebo	podrobností	The	
Insiders)	je	bez	předchozího	písemného	souhlasu	The	Insiders	přísně	zakázáno.	
	
Generovaný	obsah	
Při	 účasti	 v	 této	 kampani	 budete	 mít	 příležitost	 ukázat	 svou	 ambasadorskou	 činnost	 tím,	 že	
zveřejníte	 svůj	obsah	online	 (o	 společnosti	HUAWEI	a	 jeho	přístroji	HUAWEI	P20	 lite),	 který	mimo	
jiné	zahrnuje	obrázky,	videa,	recenze,	posudky,	příspěvky,	tweety	a	všechny	ostatní	mediální	formáty	
(dále	 jen	 "Online	 obsah").	 Tím,	 že	 se	 účastníte	 této	 kampaně,	 souhlasíte	 s	 tím,	 že	 jak	 společnost	
HUAWEI,	 tak	 společnost	 The	 Insiders	 mohou	 využívat	 či	 zužitkovat	 veškerý	 nebo	 částečný	 online	
obsah	 při	 jejich	 marketingových	 aktivitách	 (zahrnující	 mimo	 jiné	 všechny	 média	 včetně	 tištěných	
publikací,	 prezentací,	 propagačních	 materiálů,	 v	 reklamě	 na	 zboží	 či	 služby	 nebo	 na	 webových	
stránkách)	 	a	 to	spojených	s	 touto	kampaní	nebo	 jiné	související	činnosti	po	celém	světě.	Tímto	se	
vzdáváte	 jakýchkoli	 práv	 duševního	 vlastnictví,	 obsahující	 ale	 nelimitující	 autorské	 právo	 k	 online	
obsahu.	 V	 tomto	 případě	 není	 určen	 časový	 limit	 a	 proto	 může	 být	 tento	 online	 obsah	 použit	
společností	HUAWEI	a	společnosti	The	Insiders	neomezeně.	
	
Pokud	 považujete	 některá	 ustanovení	 těchto	 podmínek	 za	 neplatné	 pod	 jakýmkoli	 zákonem,	
pravidlem	nebo	nařízením	(kterékoli	vlády	nebo	konečným	rozhodnutím	soudu	příslušné	jurisdikce),	
taková	neplatnost	nebude	mít	vliv	na	vykonatelnost	jiných	ustanovení.	
	
	


