
Podmínky účasti: 

Dobrovolné stažení výrobku VARTA Power Bank 5200 

Dobrovolné stažení výrobku organizuje společnost VARTA Consumer Batteries 
GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Německo (dále jen 
VARTA).  

To se týká pouze jediné šarže s kódem 28416CA VARTA Power Bank 5200 v šedé 
a stříbrné barvě. Všech ostatních kódů šarží VARTA Power Bank 5200, jako 
i ostatních výrobků VARTA Power Bank se to netýká.  

Dobrovolné stažení výrobku je časově omezená na období od 1. 8. 2018 do 
31. 10. 2018 a opravňuje k refundaci kupní ceny ve výši 20 eur. K refundaci kupní 
ceny ve výše uvedeném období opravňují pouze dotčené výrobky, které byly 
vyrobeny v rámci uvedené ŠARŽE a u kterých může zákazník jednoznačně doložit 
vlastnictví předložením fotografií výrobku a příp. kupním dokladem nebo kopií faktury. 
Registrace po tomto datu již nelze zohlednit pro dobrovolné stažení výrobku.

Registrace pro refundaci kupní ceny dotčených výrobků je možná výlučně přes 
internet a žádost včetně všech nezbytných podkladů se musí podat do 31. 10. 2018. 
Pozdější zaslání/registrace již nebudou zohledněny. Rozhodující je datum doručení 
registrace.  

Dotčené výrobky jsou: 

VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 101 111 – barva: stříbrná) 
VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 201 111 – barva: šedá)  

Podrobnosti k výrobku najdete na adrese 
http://www.varta-consumer.com  

Dotčený kód šarže: 28416CA  

Refundace kupní ceny za každý dotčený výrobek: 20 eur 

Ostatních výrobků VARTA se dobrovolné stažení výrobku netýká a výslovně se 
nejedná o dotčené výrobky.  

Podklady, které je třeba předložit, a postup při dobrovolné refundaci kupní ceny jsou: 
Nahrání jednotlivých fotografií dotčených výrobků, které dokazují současné 
vlastnictví výrobku.  
Na fotografii výrobku musí být dobře čitelné následující údaje: 
typový štítek (viz zadní strana výrobku) s kódem šarže a osobním kódem žádosti.  

Refundace kupní ceny za jeden produkt je možná pouze jednou. 
Společnost VARTA si vyhrazuje právo vyžadovat originál kupních dokladů nebo kopií 
faktur, aby do nich mohla nahlédnout, ověřit všechny registrace a zaslání z hlediska 
dodržení těchto podmínek účasti a příp. požádat o chybějící doklady. 



Registraci lze provést pomocí následujícího odkazu: 
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
 
Účastníci musí mít trvalé bydliště a platný bankovní účet v prostoru SEPA. Účastníci 
musí dovršit 18 let.  
 
Tato nabídka neplatí pro obchodníky a prodejce. Pokud jste obchodník a prodejce, 
obraťte se na svého distributora nebo přímo na společnost VARTA.  
 
Stanovená kupní cena bude poukázána prostřednictvím společnosti marken 
mehrwert AG zpravidla do 4 týdnů po úspěšné registraci na SEPA účet uvedený při 
registraci. Vyplacení kupní ceny probíhá výlučně platbou SEPA. Vyplacení 
v hotovosti, peněžní poukázkou nebo šekem nejsou možná. Společnost VARTA 
neodpovídá za bankovní poplatky vybírané peněžními instituci za připsání kupní 
ceny na účet.  
 
Provedením „dobrovolného stažení“ pověřila společnost VARTA následující 
agenturu:  
 
marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, D-68163 
Mannheim.  
 
Tato agentura je oprávněna při dodržení ochrany osobních údajů zpracovávat 
podklady zaslané v rámci této akci a prohlížet a ukládat vaše údaje. Agentura se 
s vámi spojí, pokud se vyskytnou dotazy nebo v případě nutnosti vyžádání podkladů.  
 
Doplňující informace k ochraně osobních údajů:  
Osobní údaje jako jméno, adresa atd. společnost VARTA a pověřená agentura 
ukládají a zpracovávají pouze za účelem registrace výrobku a jinak výlučně v rámci 
této akce. Po ukončeném provedení registrace proběhne jejich vymazání. S údaji se 
nakládá jako s důvěrnými informacemi, nejsou předávány třetím stranám 
a používány k marketingovým účelům.  
V ostatním platí všeobecné prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti 
VARTA.  
 
Registrace výrobku, která je nutná pro účast, je možná výlučně přes Internet. Po 
vyplacení kupní ceny budou údaje uloženy po dobu 6 měsíců a poté vymazány.  
 
VARTA si vyhrazuje právo vyloučit ze zpracování registrace nebo zaslání 
s neúplnými, chybnými, zavádějícími, změněnými nebo nelegálními údaji.  
 
Pokud účastník do 4 týdnů od zaslání podkladů neobdrží od společnosti VARTA 
zpětnou vazbu, žádáme jej, aby se bez vyzvání obrátil e-mailem na 
Varta@markenmehrwert.com.  
 
Zohledněte prosím, že komunikace e-mailem probíhá pouze v němčině nebo 
angličtině.  
 
Účastníci, kteří zašlou neúplné údaje/podklady, budou o této skutečnosti informováni 
a požádáni o poskytnutí chybějících podkladů do 7 dnů. Lhůta začíná od data 
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doručení zprávy. Pokud účastník této žádosti nevyhoví, příp. znovu zašle neúplné 
podklady, zaniká mu nárok na vyplacení.  
 
Všechny náklady za telefon nebo internet, které účastníkovi vzniknou nahráním 
informací, dat, informací k produktu a fotografií na  
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
, musí nést sám účastník.  
 
Společnost VARTA je oprávněna vyloučit z refundace kupní ceny zákazníky, kteří 
nesplňují podmínky účasti, porušili podmínky účasti, uvedli nesprávné osobní údaje, 
použili nekalé pomocné prostředky a/nebo se pokusili účastnit se akce vícekrát, než 
povolují tyto podmínky účasti. Vyskytne-li se důvod pro vyloučení, je společnost 
VARTA také oprávněna dodatečně vyžadovat vrácení refundované kupní ceny.  
 
Společnost VARTA si kdykoliv vyhrazuje právo přezkoumat všechny zaslané 
podklady z hlediska možného zneužití a výslovně si vyhrazuje právo podniknout 
v případě podezření právní kroky. 
 
Společnost VARTA je oprávněna předčasně ukončit dobrovolné stažení nebo změnit 
podmínky účasti během období akce. To platí především pro případy vyšší moci 
a pro případ, že nelze z technických a/nebo právních důvodů zaručit řádné provedení 
akce. Podmínky účasti platí od 1. 8. 2018.  
Aktuálně platná verze existujících podmínek účasti je během období registrace 
kdykoli k dispozici na adrese 

https://www.markenmehrwert.com/campaign/varta/tnb_cs.  
 
Registrací účastník akceptuje podmínky účasti a zaručuje správnost svých údajů.  
 
Tak snadno vám vrátíme kupní cenu: 
 

1. Na základě kódu šarže zkontrolujte, zda vlastníte dotčený výrobek. Kód 
šarže se nachází na zadní straně výrobku.  

2. Před registrací si prosím přečtěte podmínky účasti. 
3. Na internetu přejděte na http://www.varta-consumer.com/en/service/power-

bank-5200-recall a vyberte svou zemi. Zde najdete všechny nezbytné 
informace a dostanete se přímo k registraci výrobku. Registrace je 
bezplatná a nezbytná. 

4. Řiďte se pokyny na stránce registrace. Pro všechny dotčené výrobky 
potřebujete aktuální a individualizovanou fotografii se svým osobním 
kódem žádosti a příp. při nejasnostech kupní doklad dotčeného výrobku 
(faktura / pokladní doklad). 

 
V případě doplňujících dotazů a požadavků je účastníkům k dispozici e-mailová 
adresa zákaznického servisu: 
 
E-mail:  
Varta@markenmehrwert.com 
 
Odpovědnost společnosti VARTA za nároky na náhradu škodu, z jakéhokoli právního 
důvodu, je omezena podle tohoto ustanovení. Odpovědnost společnosti VARTA – 
z jakéhokoli právního důvodu – vzniká pouze v případě, že byla škoda způsobena 
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zaviněným porušením podstatné smluvní povinnosti způsobem ohrožujícím dosažení 
účelu smlouvy nebo hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním ze strany 
společnosti VARTA. 
Pokud společnost VARTA nese odpovědnost za porušení podstatné smluvní 
povinnosti, aniž by došlo k hrubé nedbalosti nebo úmyslu, je tato odpovědnost 
omezena na takový rozsah škody, s jehož vznikem by společnost VARTA typicky 
musela počítat při uzavření smlouvy na základě okolností, které jí byly známy v tomto 
okamžiku. 
Nároky na náhrady škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku a z důvodu újmy na životě, těle nebo zdraví zůstávají nedotčeny omezeními 
odpovědnosti uvedenými ve výše uvedených ustanoveních. 
Výše uvedená vyloučení odpovědnosti a – omezení – platí stejným způsobem také 
pro odpovědnost orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo ostatních 
subjektů pomáhajících při plnění smlouvy ve společnosti VARTA. 
 
 
Tisk, pravopis, typografické nebo jiné chyby nejsou vynutitelné.  
Společnost VARTA neručí za jakékoli následky způsobené technickými nebo 
redakčními chybami na webových stránkách nebo za (následné) škody, které mohou 
vzniknout používáním, prezentací, zpřístupněním nebo dočasnou nedostupností 
webových stránek nebo odkazů na jiné webové stránky.  
 
Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti úplně či částečně 
neúčinná nebo se jimi stala, či se zjistila mezera, pak zůstane účinnost ostatních 
ustanovení podmínek účasti nedotčena. Společnost VARTA a účastníci jsou povinni 
vyjednat v takovém případě úpravu, které bude co nejvíce odpovídat ekonomickému 
účelu neúčinného ustanovení. Pokud se ohledně nové úpravy nedosáhne shody, je 
třeba tyto podmínky účasti vykládat bez chybějícího nebo neúčinného ustanovení. 
 
 
Změny a omyly vyhrazeny.  
 
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 
Ellwangen, Deutschland 
 


