
Propagační akce trvá do 1. března 2018. Aby mohl uživatel obdržet dárek, musí instalovat 
minimálně 10 nebo více bezpečnostních systémů ELDES ESIM384 nebo Pitbull Alarm PRO 
do uvedeného data konce promo akce. 

 

Pro účast na této akci platí určité podmínky: nejprve je třeba nainstalovat a používat software 
Eldes Utility (verze v1.4.0 nebo vyšší); 2) další velmi důležitou podmínkou je, že během 
instalace musí být instalační technik připojen ke svému vlastnímu účtu Eldes Utility a udržovat 
trvalé připojení k internetu při instalaci zabezpečovacího systému 3) zabezpečovací systém 
ESIM384 musí být napájen z hlavního (síťového) napájecího zdroje, nejen prostřednictvím 
kabelu USB. Tyto podmínky platí pro každý zabezpečovací systém, který bude v rámci promo 
akce instalován. 

 

Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že aktuální promo akce je omezena na 1 dárek  
na osobu (1 tablet) a to i v případě, že stejná osoba (instalační technik) nainstaluje 20 nebo 
více alarmových systémů Eldes před koncem promo akce. I tato osoba obdrží pouze 1 dárek. 

 

Dárky (tablety) budou předány po ukončení promo akce, tj. po 1. březnu 2018. Zaměstnanci 
společnosti Eldes, stejně jako zaměstnanci partnerů Eldes nebo jiní prodejci jsou z promo akce 
vyloučeni a nesmějí se jí účastnit. Po ukončení promo akce budou autorizovaní zástupci 
společnosti Eldes kontaktovat výherce prostřednictvím osobního e-mailu / telefonu (nebo 
obojího) a zorganizují doručení dárku. 

 

Společnost "ELDES, UAB" si vyhrazuje právo ukončit akci před uvedeným datem konce promo 
akce, pokud předpokládá, že probíhající propagace neplní primární účel; pokud není dostatek 
účastníků nebo počet účastníků výrazně převyšuje původní očekávání, nebo v případě, že 
organizátor má důvodné podezření na zneužití / porušení podmínek atd., a veřejně oznámí 
všem informaci o ukončení promo akce na webové stránce společnosti ELDES 
www.eldesalarms.com nejpozději 14 (čtrnáct) dní před ukončením akce. 

 

Zaškrtávací políčko "Souhlasím s Podmínkami této akce", které je zobrazeno v dolní části 
stránky (v software ELDES Utility), musí být označeno, aby se potvrdilo, že účastník promo 
akce uznal všechny smluvní podmínky. Označení zaškrtávacího políčka znamená, že účastník 
chápe, potvrzuje a souhlasí bez jakýchkoliv námitek se sdílením a spravováním svých 
osobních údajů (tj. jméno, příjmení, kontaktní údaje) po dobu trvání promo akce. Jste 
oprávněni účastnit se propagace pouze tehdy, pokud souhlasíte s tím, že sdílíte a spravujete 
své osobní údaje. 

 

Jak již bylo řečeno, bezpečnostní systém ELDES ESIM384 musí být během instalace napájen 
z hlavního napájecího zdroje (napájení systému přes USB nestačí). 


