PRAVIDLA PROGRAMU „VZORKY DO ORDINACÍ“
(dále jen Pravidla Programu)
1. Organizátor Programu
1.1 Organizátorem programu „Vzorky do ordinací“ (dále jen Program) je společnost COLGATE PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČ: 41692071 (dále jen Organizátor).
2. Popis Programu
2.1 V rámci Programu si mohou zubní ordinace a samostatně podnikající zubní lékaři a dentální
hygienistky (dále jen Účastníci Programu) objednat prostřednictvím stránky www.colgate-professional.cz
(dále jen Stránky Programu) balíček obsahující 100 kusů vzorků zubních past značek Colgate, elmex a
meridol (dále jen Balíček vzorků) pro edukativní a marketingové účely v ordinacích. Balíček vzorků
neobsahuje vzorky léčiv.
2.2 Složení Balíčku vzorků stanoví Organizátor a Účastník Programu není oprávněn složení měnit. Seznam
vzorků zubních past v Balíčku vzorků je uveden na Stránkách Programu.
2.3 Balíček vzorků je neprodejný a jednotlivé vzorky nelze měnit za peníze. Každý Účastník programu si
může objednat nejvýše jeden Balíček vzorků za měsíc.
3. Doba trvání Programu
3.1 Program probíhá v termínu od 23. 4. 2019 do dřívější z následujících událostí (a) vydání všech
dedikovaných Balíčků vzorků, nebo (b) do ukončení Organizátorem (dále jen Doba trvání Programu).
Ukončení Programu bude oznámeno Organizátorem na Stránkách Programu.
3.2 Nestanoví-li Organizátor jinak, bude do Programu pro rok 2019 věnováno celkem 1000 kusů Balíčků
vzorků. Organizátor je oprávněn množství Balíčků vzorků pro příslušný rok měnit, a to i bez uvedení
důvodů a stanovení náhrady.
4. Objednání a dodání Balíčku vzorků
4.1 Balíček vzorků mohou Účastníci Programu objednávat prostřednictvím objednávkového formuláře na
Stránkách Programu. K řádnému zadání objednávky musí Účastník Programu uvést své identifikační číslo
(IČO) a adresu pro dodání Objednávky.
4.2 Přepravu a doručení řádně objednaných Balíčků vzorků Účastníkům Programu zajišťuje společnost
ppm factum a.s., se sídlem K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, IČ: 27883299 (dále jen PPM) do 5 pracovních
dnů od dokončení objednávky Účastníkem Programu. Přeprava a doručení společností PPM je zpoplatněno
částkou 150 Kč (včetně DPH) hrazenou Účastníky Programu společnosti PPM na základě řádně
vystaveného daňového dokladu společností PPM (dále jen Cena za doručení). Společnost PPM vystaví a
předá Účastníkovi Programu příslušný daňový doklad na Cenu za doručení při předání Balíčku vzorků.
Účastníci Programu jsou povinni uhradit Cenu za doručení společnosti PPM při převzetí Balíčku vzorků.
Účastníci Programu berou na vědomí a souhlasí, že Program neumožňuje zvolit alternativní způsoby
doručení Balíčku vzorků. Doručování Balíčku vzorků je možné pouze v rámci České republiky.
4.3 Dotazy a připomínky k dodání Balíčku vzorků mohou Účastníci adresovat na následující kontaktní
adrese: doprava@ppmfactum.cz, kterou zajišťuje společnost PPM.

4.4 Osoby, které budou za Účastníky Programu provádět objednávky Balíčku vzorků v rámci formuláře na
Stránkách Programu, vyplněním a odesláním objednávkového formuláře potvrzují, že jsou plně oprávněny
činit takové jednání za Účastníka Programu.
5. Závěrečná ustanovení
5.1 Objednáním Balíčku vzorků vyjadřují Účastníci Programu souhlas s těmito Pravidly Programu.
5.2 Objednáním Balíčku vzorků Účastník Programu potvrzuje, že jednáním Účastníka Programu v souladu
s těmito Pravidly Programu a objednáním Balíčku vzorků nebudou ohroženy či porušeny jakékoli
povinnosti, včetně zásad profesionální etiky, plynoucí pro Účastníka Programu z příslušných právních
předpisů vztahujících se na činnost Účastníka Programu a z veškerých vnitřních stavovských předpisů,
zejména vnitřních předpisů České stomatologické komory.
5.3 Organizátor je oprávněn Pravidla Programu kdykoliv změnit či Program zcela zrušit, a to i před
uplynutím Doby trvání Programu, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
5.4 Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou uveřejněny na Stránkách
Programu. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Programu lze považovat za rozhodující.
5.5 Organizátor si vyhrazuje právo nezaslat Balíček vzorků takovému Účastníkovi Programu, který dle
uvážení Organizátora poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel nebo u kterého pojme Organizátor
důvodné podezření z jednání podvodného či jakkoli porušujícího tato Pravidla či účel Programu.
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