
Podmínky a pravidla produktové akce BigMat na zdivo a střechy: 

 

I. Termín a místo konání akce: 

Akce probíhá od 15.3.2019 do 15.5.2019 na vybrané zdivo a od 1.4.2019 do 31.5.2019 na vybrané 

střešní krytiny, na prodejnách jednotlivých členů obchodního družstva BigMat CZ.  

II. Pořadatel akce: 

Pořadatelem akce je  BigMat CZ obchodní družstvo se sídlem Sezemická 2757/2, 193 00, Praha 9, IČO 

24692859, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl DR, vložka 7499 a 

členové obchodního družstva BigMat CZ viz. seznam členů v bodu IX. (Dále jen pořadatel)  

III. Účast v akci 

Akce je určena zákazníkům - koncoví zákazníci, realizátorské firmy, živnostníci - řemeslníci (dále jen 

Zákazník). Účastníkem akce se stává každý Zákazník, který v termínu akce nakoupí u Pořadatele jeho 

Vybraný sortiment. Přehled vybraného sortimentu je uveden samostatně níže v bodu V. Vybraný 

sortiment. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníky, u kterých bude mít oprávněné 

podezření na zneužívání  Akce či jiného nekalého jednání. Tato akce je nad rámec všech dohodnutých 

podmínek odběrů a nemá vliv na výši již poskytnutých slev. 

IV. Pravidla akce  

 

ZDIVO 

Při odběru a zaplacení zdiva, v období od 15.3.2019 do 15.5.2019, na jeden stavební objekt 

v minimální výši 100.000,-Kč bez DPH získá zákazník k dodávce od BigMatu dárek = materiál 

(produkty) z prodejny stavebnin člena BigMat dle vlastního výběru v hodnotě 2.500,-Kč včetně DPH.  

Nárok na dárek lze uplatnit na každou konkrétní jednu stavbu (stavební objekt) pouze jednou. Tuto 

akci není možné kombinovat s dalšími akcemi Pořadatele. 

Získaný dárek musí účastník akce odebrat na jedné prodejně současně s odběrem zdiva, případně dle 

dohody. Pokud účastník nevyčerpá svůj nárok okamžitě (dle dohody), jeho nárok na dárek propadá. 

Za nevyčerpaný dárek není možné požadovat finanční kompenzaci.  

STŘEŠNÍ KRYTINA 

Při odběru a zaplacení střešní krytiny, v období od 1.4.2019 do 31.5.2019, na jeden stavební objekt 

v minimálních hodnotách 200m2 nebo 60.000,-Kč bez DPH získá zákazník k dodávce od BigMatu 

dárek = materiál (produkty) z prodejny stavebnin člena BigMat dle vlastního výběru v hodnotě 2.000,-

Kč včetně DPH. Nárok na dárek lze uplatnit na každou konkrétní jednu stavbu (stavební objekt) pouze 

jednou. Tuto akci není možné kombinovat s dalšími akcemi Pořadatele. 

Získaný dárek musí účastník akce odebrat současně s odběrem krytiny, případně dle dohody. Pokud 

účastník nevyčerpá svůj nárok okamžitě (dle dohody), jeho nárok na dárek propadá. Za nevyčerpaný 

dárek není možné požadovat finanční kompenzaci. 

 

 

 



 

V. Vybraný sortiment  

ZDIVO od dodavatelů: 

Xella, Porfix, Hebel, Wienerberger, Heluz, Winklmann, KM BETA 

STŘEŠNÍ KRYTINY od dodavatelů: 

Bramac, Tondach, Blachdom plus, Satjam, Lindab, KM BETA 

 

VI. Vrácení zboží  

V případě, že bude zboží po dohodě s prodávajícím vráceno a místo něj bude odebráno jiné zboží, na 

které se akce vztahuje, a to ve stejné hodnotě, bude tato transakce považována za prostou výměnu. 

Pokud bude zboží vráceno bez náhradního odběru zboží, na které se vztahovala akce, bude při 

finančním vyrovnání částka  k vrácení ponížena o hodnotu již poskytnutého dárku.  

VII. Rozhodování sporných otázek  

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech sporných otázkách, sporných 

případech, stížnostech týkajících se této akce s konečnou platností.  

VIII. Změny akce, dodatečná ustanovení  

Úplná pravidla včetně případných dodatků jsou uvedena na www.bigmat.cz. Pořadatel si vyhrazuje 

právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to bez udání důvodu a bez náhrady 

vůči účastníkům akce. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo na snížení odměny bez udání důvodů.         

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve 

formě dodatku k Pravidlům akce a zveřejněno na internetových stránkách: www.bigmat.cz. Účinnost 

této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 

Pořadatel nenese v souvislostí s Akcí zodpovědnost za jakékoli škody. Vymáhání účasti v akci či 

odměn soudní cestou je vyloučeno. Vstupem do akce se všichni účastníci zavazují dodržovat její 

pravidla. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen 

údaje) do databáze členů společnosti BigMat CZ obchodní družstvo se sídlem Sezemická 2757/2, 193 

00, Praha 9, IČO 24692859 viz. seznam členů v bodu IX, jakožto správce (dále jen Společnost), a s 

jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména agentury pro marketingové 

účely Společnosti, tj. k nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, 

výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 

prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 

let). Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je 

dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má 

právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných 

osobních údajů a jejich likvidaci 

 

 

 

 



 

IX. Seznam členů 

CENTROSTAV a.s. Na Dolech 7a, 586 01  Jihlava 47905417 

FALCO-Profi ,spol.s.r.o. Chotusice 287, 286 01  Čáslav 61678970 

FALCO - system .spol.s.r.o. Vrázova 9, 350 02  Cheb 63507323 

KARLOMIX-TRADE s.ro. Rosnice 63, Karlovy Vary, 360 17 25214721 

LHS spol. s. r.o. Stavební 4, 695 01  Hodonín 46973036 

ONO Stavebniny s.r.o. Průmyslová 3083/1, Šumperk, 787 01 26823322 

Stavebniny 007, Petr Krabec   Domažlická 298, 346 01  Horšovský Týn 72194651 

STAVIMEX Praha a.s. Voctářova 12/109, 180 00  Praha 8 25050028 

VERSICO s.r.o. 5. května 2910 ,44001 Louny 27356825 

VIMAT s.r.o. Výpadová 12a Praha 5 Radotín, 153 00 45791384 

Vladimír Škopek - 
STAVEBNINY   Chebská 537/17, 322 00  Plzeň, Křimice 12459917 

MONTAKO - obchod s.r.o. 
Vodárenská 732, Lobeček, 278 01, 
Kralupy nad Vltavou 24235598 

Dama  MB s.r.o. Rybničná 820, Bakov nad Jizerou, 294 01 27103773 

Kodrla, s.r.o.  Huštěnovice 363, 687 03 Babice  25547453 

FORMEL spol. s.r.o. U tenisu č. 29 Přerov, 750 02 43541534 

ASTRA spol. s.r.o.  Nádražní 25, Jablonec nad Nisou 46601 41329104 

ŠABATA s.r.o. Jiráskova 4, Rokycany 33701 25239953 

STAVEBNINY VM, s.r.o. Hradecká 364, Vysoké Mýto 56601 26002591 

CZ  Stavebniny s.r.o. Rezlerova 512, 513 0, Semily 01517571 

Vratislav Baudler - 
STAVEBNINY B+D Raisova 1923/7, 412 01, Litoměřice 72613556 

Stavebniny   Kozelský a 
Kozelský s.r.o.  Jamnická 515,   73801,  Staré Město 27778894 

STABE GROUP s.r.o. Žernovická 1281, 383 01 Prachatice  28091141 

Stavocentrum FPS Horusovice 37, 391 81 Veselí nad Lužnicí  26041685 

STAVEBNINY ŠKB s.r.o. Pražská 1042/82B , 679 61  Letovice  26919796 

Elčkner s.r.o.  Školní 308, 569 92 Bystré 25940490 

Daros profi s.r.o. 
5. května 1715, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem 26003767 

ESMAT s.r.o. Cukrovarská 478/55, 682 01 Vyškov 29312701 

STAVEBNINY LÍBEZNICE 
s.r.o. 

Mělnická 88, 250 65 Líbeznice, okres 
Praha-východ 25614975 

Stapox VB s.r.o. Žižkovská 1353, 691 02 Velké Bílovice 27682382 

Vanko CZ s.r.o. 
Dukelských hrdinů 91, Žichlínské 
Předměstí, 563 01 Lanškroun 27511936 

Josef Morávek 
Nerudova 1343, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí 10500685 

BUŠUDO s.r.o. Husova 804, 259 01 Votice 61676349 

Pevný s.r.o Na Plzeňce 1166/1, 150 00 Praha 5 04421850 

Stavebniny Zeman, s.r.o. 
Nádražní 661, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem 26225166 

Prima stavebniny s.r.o. Masná 403/110, Trnitá, 602 00 Brno 26899086 

Stavebniny JANÍK a.s. 
Opavská 183, Zábřeh, 747 22 Dolní 
Benešov 28610911 

 


