
 
 
 

Podmínky programu Daruj a získej 
 
Základní ustanovení 
Jako účastník programu Daruj a získej (dále jen “Program Daruj a získej”) v roli darující               
osoby (dále jen "Referenční osoba") souhlasíte s podmínkami programu Daruj a získej,            
smluvními podmínkami společnosti SoloLang a zásadami ochrany osobních údajů         
společnosti SoloLang (obojí jsou dostupné na našich webových stránkách), stejně jako i            
podrobné podmínky programu Daruj a získej. 
 
Kvalifikované darování 
Kvalifikované darování je definováno jako nákup na webové adrese www.sololang.com          
osobou (dále jen "Obdarovaný zákazník"), která při daném nákupu uplatní kupón získaný            
od Referenční osoby, řádně a včas uhradí objednávku a využije zakoupenou službu bez             
využití nároků na vrácení uhrazené částky nebo její části. Referenční osoba je omezena na              
jedno Kvalifikované darování každému Obdarovanému zákazníkovi; jinými slovy, další /          
opakované nákupy uskutečněné Obdarovaným zákazníkem se nepočítají jako dodatečné         
Kvalifikované darování. 
 
Účast v Programu Daruj a získej 
Pro účast v Programu Daruj a získej Referenční osoba musí poslat kupóny Obdarovaným             
osobám vždy pomoci formuláře na stránkách SoloLang (http://sololang.com/daruj-a-ziskej).        
Po odeslání formuláře Referenční osoba automaticky dostane na svůj uvedený e-mail kopii            
kupónu, který lze dodatečně vytisknout a osobně předat Obdarovanému zákazníkovi. 
 
Obdarovaný zákazník 
Obdarovaný zákazník a Referenční osoba nemůže být stejná osoba (například nelze           
využívat různé e-mailové adresy stejnou osobou). Obdarovaným zákazníkem taktéž nemůže          
být stejná osoba využívající několik e-mailových adres. Obdarovaný zákazník musí být nový            
zákazník společnosti SoloLang, který nikdy předtím nevyužil služby SoloLang. 
 
Podmínky odměny za Kvalifikované darování 
Pro získání odměny pro Referenční osobu musí Obdarovaný zákazník uskutečnit nákup v            
celkové hodnotě minimálně 4 000 Kč po odečtení všech dodatečných poplatků, včetně daní,             
slev, nákladů na dopravu, nákladů na vrácení zboží, zpětného zúčtování, podvodných plateb,            
a / nebo jiných poplatků 3. stran. 
 
Výše odměny za Kvalifikované darování 
Odměna za jedno Kvalifikované darování je 500 Kč. Maximální počet Kvalifikovaných           
darování nesmí přesáhnout 200 za jeden kalendářní rok a 20 za jeden kalendářní měsíc. 
 

 
SOLOLANG s.r.o. 
IČO: 07647883 
Společnost je zapsaná v OR 
vedeném MS v Praze,  
oddíl C, vložka 304717 

Jazyková škola SoloLang 
Ostrovského 253/3, 
150 00 Praha 5 
Smíchov 

tel.: +420 775 667 373 
email: skola@sololang.com 
web: www.sololang.com 

 

 

http://sololang.com/daruj-a-ziskej


 
 
 

Možnosti uplatnění odměny za Kvalifikované darování 
Odměny za Kvalifikovaná darování lze na žádost Referenční osoby využít formou slevy na             
jakékoliv služby nabízené SoloLang. 
 
Oprávnění k účasti 
Oprávnění k účasti v Programu Daruj a získej je omezeno pouze na jednotlivce - fyzické               
osoby. SoloLang si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odmítnout komukoliv           
možnost účasti v Programu Daruj a získej a odmítnout uplatnění odměn. 
 
Ujednání o spamování 
Účastníci Programu Daruj a získej musí dodržovat všechny aktuální protispamové zákony.           
Například e-maily musí být vytvořeny a distribuovány pouze osobně a distribuce hromadných            
e-mailů je výrazně nedoporučována. Jakékoliv šíření kupónů, které by mohlo představovat           
nevyžádané obchodní e-maily nebo spam podle jakéhokoli platného zákona nebo nařízení je            
výslovně zakázáno a bude důvodem pro okamžité zablokování účtu Referenční osoby a            
následným vyloučením z Programu Daruj a získej společnosti SoloLang. 
 
Vyloučení z Programu Daruj a získej 
Společnost SoloLang si vyhrazuje právo zablokovat referenční účet jakékoli Referenční          
osoby a / nebo zrušit kupón Obdarovaného zákazníka a požádat ho o řádnou úhradu              
objednané služby, pokud se Referenční osoba a / nebo Obdarovaný zákazník pokoušejí o             
zneužívání Programu Daruj a získej společnosti SoloLang nebo poruší některou z těchto            
podmínek či jeho jednání v souvislosti s programem Programu Daruj a získej porušuje             
jakýkoli zákon, vyhlášku nebo nařízení vlády. 
 
Zrušení Programu Daruj a získej nebo změna podmínek 
Společnost SoloLang si vyhrazuje právo zrušit program Daruj a získej nebo kdykoli změnit             
tyto podmínky podle vlastního uvážení. Veškeré nároky na odměny budou tímto zrušeny bez             
možnosti náhrady. 
 
Platnost 
Tyto podmínky platí od 1. 4. 2019. 
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