
Vážení zákazníci, 
 
ve spolupráci s našimi obchodními partnery jsme  
pro Vás opět připravili akci „VĚRNOST SE VYPLATÍ“. 
 
Za každý nákup níže uvedených materiálů v hodnotě 
5.000,- Kč bez DPH obdržíte 10 bodů.  
 
Tato akce nemá vliv na prodejní cenu a je hrazena 
z rozpočtu na reklamu. 

Akce je rozdělena na dvě etapy: 

  I. etapa – 1.4.-30.6.2023 

   II. etapa – 1.9.-30.11.2023 



Vybrané materiály do akce: 

Orsik 

UNI 

Fassil 

Unirol Profi 

EVO 

Piano 

DOMO Plus 

Netýká se akcí Central Group. 

Obvodové tvárnice a příčkovky.  
Celý sortiment, vyjma obchodního 

zboží.  

Celý sortiment.  

Celý sortiment pytlovaných materiálů. 

Celý sortiment, vyjma anhydritu VL a 
hydrátu a transmixu pro řadu Sikaceram a 
Sikathermocoat 
.  

Fasády, ETICS, SOMS a LOD. 

Netýká se akcí Central Group. 

Celý sortiment výrobků 44U.  

Celý sortiment, vyjma elektrického 

nářadí a zakrývacích plachet. 

modifikované pásy z portfolia Icopal 

Kunčice 



Celý sortiment.  

 

Celý sortiment, vyjma výrobků na ploché  

střechy, tech. izolací a Rockton Premium 

Celý sortiment EPS 

Celý sortiment, kromě hydroizolačních fólií.  

Celý sortiment asfaltových pásů a EPS          

kromě Penoroof.  

 

Nábytkové kování, plošné materiály,       

hranoly, lišty a lepidla. 
Celý sortiment, nevztahuje 

se na objektové věci. 

Celý sortiment. 

Fasádní desky (bez příslušenství).  

Plošná dlažba, zdící materiál, lité dlažby. 



GKB 12,5mm   

GKF 12,5mm  

GKBI 12,5mm  

Fliesenkleber N 25kg  

FlexKleber 25kg  

BN 30 30kg  

Easyflex 25kg  

MV 1 30kg  

MV 2 30kg    

BP 1 30kg  

BP 2 30kg 

Zdící malta UNI 30kg  

 

Celý sortiment, vyjma plochých střech,  měkkého   

čediče Mineral Plus, Climowool a obchodního zboží.     

 

 Celý sortiment cihelných bloků  

Celý sortiment, vyjma kanalizačních 

cihel, překladů a Hurdis.  

Celý sortiment, vyjma armovací tkaniny, 

SDK tmelů a akčního zboží. 

Celý sortiment.  

Celý sortiment kromě tkaniny ADFORDS,       

parotěsných folií a  membrán a geotextilií. 



Capatect SH reibputz, Capatect CarboPOR reibputz, Capatect Silikon Fassadenputz,  

 Capatect KD Buntsteinputz, Capatect Top Fix Kleber, Capatect 186M, Capatect CarboNIT 

Capatect 176, Amphisilan, CarboSol, Caparum Finish, Primacryl, Indeko plus, Caparol Samtex 

10, Caparol Akkordspachtel 

Color DIS, Color Silikon, Color Silikát 

Silikon VZ, Sperktrum VZ, Silikat VZ 

Mozaika, Flex 45 a Flex 50 

Celý sortiment. 

Celý sortiment. 

Celý sortiment. 

R-PCH-42 1350 

R-PCH-2650 

R-PRH 18-XL2 

R-PID 18-XL2 

R-PDD 18-P100-XL2 

R-PDS 8-M2A 

R-PAG 18-XL2 

Celý sortiment balených materiálů, vyjma 

tepelných izolací a doplňkového zboží.  



Katalog cen k akci „VĚRNOST SE VYPLATÍ“ 

Infrasauna 

 4600 bodů 

Play Station 5 

 2130 bodů 

Televize 65" 

2130 bodů 

Notebook 

3070 bodů 

Horské Elektrokolo 

 6530 bodů 

Benzínová sekačka 

 2120 bodů 



Nafukovací vířivka 

1770 bodů 

Víkendový pobyt 2noci/2 osoby, polopenze 

1190 bodů 

AKU Příklepová vrtačka 

 870 bodů 

Trampolína 

 960 bodů 

Hodinky Apple 

1060 bodů 

Dron 

900 bodů 

Čistička vzduchu 

890 bodů 

Plynový gril 

 1550 bodů 



Dětské kolo 20" 

800 bodů 

Hodinky Samsung 

760 bodů 

Parní generátor 

 540 bodů 

Elektrický zubní kartáček 

770 bodů 

Stolní fotbal 

690 bodů 

Elektrická udírna 

790 bodů 

Kávovar 

630 bodů 

Outdoorová kamera 

 510 bodů 



Kalové čerpadlo    

510 bodů 

Stolní hokej 

 380 bodů 

Aquapalace  

Rodina 3 hodiny 

 330 bodů 

Tyčový vysavač 

360 bodů 

Aquapalace  

Rodina celodenní 

 360 bodů 

Aquapalace  

Dospělý 3 hodiny 

 130 bodů 

Aquapalace  

Dospělý celodenní 

 140 bodů 

Aquapalace  

Dítě 3 hodiny 

 100 bodů 

Aquapalace  

Dítě celodenní 

 110 bodů 



Autochladnička 

350 bodů 

AKU nůžky                          

300 bodů 

AKU šroubovák 

310 bodů 

RC auto 

340 bodů 

Masáže Sabai 

Hot stones 90 minut 

300 bodů 

Masáže Sabai 

Ritual 90 minut 

260 bodů 

Masáže Sabai 

Aroma 60 minut 

220 bodů 

Dálkoměr laserový 

270 bodů 

Vysavač elektický 

270 bodů 

Stolní mixér 

260 bodů 



RC auto 

230 bodů 

Soda Strream 

220 bodů 

Lego Friends—Dům na stromě 

200 bodů 

Duplo — Staveniště 

190 bodů 

Odrážedlo 

190 bodů 

Sada nářadí 

170 bodů 

Rychlovarná konvice 

110 bodů 

Terč elektronický 

80 bodů 

Kufr na nářadí 

80 bodů 

Duplo — Pojízdný dům 

70 bodů 



Kladivo tesařské  

40 bodů  

Flash disk             

40 bodů  

Bonboniéra                                        

20 bodů 
Pivo 3 ks                                               

20 bodů 

použité fotografie jsou pouze ilustrační  

Nůžky na plech  

40 bodů  

Bohemia Sekt                                       

20 bodů 

Pistole na PU pěnu 

60 bodů 

Kleště Siko 

60 bodů 

Lego Creator—Závoďák 

50 bodů 

Čelovka 

50 bodů 

Bedmintonový set 

30 bodů 



 

Pravidla akce „VĚRNOST SE VYPLATÍ“ 

Společnost ISO Praha spol. s r.o. (dále jen Pořadatel) pořádá marketingovou akci s názvem                       

„VĚRNOST SE VYPLATÍ“ (dále jen Akce) a stanovuje její pravidla a podmínky (dále jen Pravidla) takto: 

 

1. Podmínky účasti  

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba podnikající i nepodnikající a každá právnická osoba, která splní ná-

sledující níže uvedené podmínky (dále jen Účastník) 

 je plně svéprávná a vyplní Prohlášení Účastníka, jehož text je přílohou těchto Pravidel 

 není zaměstnancem Pořadatele 

 zakoupí od Pořadatele v době konání Akce zboží za podmínek stanovených v těchto Pravidlech 

obdrží body za vybrané zboží zařazené do Akce (dále jen Vybrané zboží), které v termínu stanoveném v části 2. 
těchto Pravidel objedná od Pořadatele a fyzicky převezme nejpozději do 7 dnů po ukončení každé etapy soutěže, 
přičemž za každý odběr Vybraného zboží v hodnotě 5.000,- Kč bez DPH obdrží 10 bodů (jedná se o jednorázo-
vý odběr zboží), Vybrané zboží je označeno na webových stránkách  
 
Pořadatele h t t p : / / w ww . i so - p r a h a . cz / s t a ve b n i n y/ A K T U A LIT Y /  
 

 body se sčítají a za získané body obdrží každý Účastník po uplynutí první, resp. druhé etapy Akce, dárky, 

které si vybere z katalogu Pořadatele (dále jen Dárky). Účastník nemusí nasbírané body čerpat po ukončení         

první etapy a může je převést do druhé etapy a čerpat je až na konci celé Akce.  

 Výběr Dárku provede Účastník oznámením doručeným svému obchodnímu zástupci nebo zasláním na             

e-mail marketing@iso-praha.cz do 31.7.2023 (resp. 31.1.2024). 

 Pořadatel neeviduje za Účastníkem k datu předání Dárku pohledávku po lhůtě splatnosti 

10 účastníků s největším počtem bodů ke dni skončení Akce (tj. 30.11.2023) bude zařazeno do slosování o osob-

ní automobil Škoda Fabia combi, které proběhne v sídle Pořadatele dne 13.12.2023. O zařazení do slosování bu-

dou účastníci informování svým obchodním zástupcem, popř. e-mailem. 

http://www.iso-praha.cz/stavebniny/AKTUALITY/


 

2. Průběh a termíny Akce 

Akce má dvě etapy, a to: 

   I. etapa – od 1.4.2023 do 30.6.2023 

  II. etapa – od 1.9.2023 do 30.11.2023 

 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla a případně Akci zrušit, zároveň si vyhrazuje právo změ-

nit sortiment Dárků zařazených do katalogu.  

 

4. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto Dárku jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům akce 

nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedena v těchto 

Pravidlech.  Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 

 

Podmínkou pro předání odměn je úhrada všech faktur splatných k 15.7.2023 (resp. k 15.12.2023). 

V případě dotazů kontaktujte svého obchodního zástupce nebo pracovníky prodejen. Firma ISO Praha, spol. 

s r.o. si vyhrazuje právo změny soutěže i v jejím průběhu. Každý účastník této soutěže vyjadřuje souhlas 

s pravidly akce a v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, vyjadřu-

je souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli za účelem vyhodnocení akce. 

 
Ceny z akce nebyly zdaněny dle zákona č. 586/1992 sb. v platném znění 
 
 
 
Kontakt: 

 

 
5. Tato Pravidla platí od 1.4.2023 

prodejna Praha 10 prodejna Praha 5 

Dřevčická 626/12 Mirešická 302 

108 00  Praha 10 150 00  Praha 5 

Tel.: 274 775 525, 602 214 924, 724 088 562 Tel.: 257 950 890, 602 179 274, 724 366 517 

e-mail: praha10@iso-praha.cz e-mail: praha5@iso-praha.cz 



 

 

 

Prohlášení účastníka akce „VĚRNOST SE VYPLATÍ“  

 

Označení Účastníka:  

 

Jméno a příjmení / název / obchodní firma: …………………………………………  

 

Datum narození / IČO: …………………………………………  

 

Adresa trvalého pobytu / sídla / místa podnikání: …………………………………………  

 

tel: …………………………………………, e-mail: …………………………………………  

 

Účastník podpisem tohoto prohlášení dává Pořadateli  

souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů v účinném znění, a to v rozsahu jméno, příjmení, da-

tum narození, identifikační číslo podnikatele, adresa, e -mail, telefon, to za účelem plnění podmí-
nek v rámci Akce a předání dárků  

souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky podle zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti  

souhlas s tím, že jméno, příjmení a kontaktní obec z adresy a dále souhlas podle § 84 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku s pořízením fotografie (video) Účastníka, v rámci Akce, zejmé-
na při předání Dárku či průběhu slosování a jejich použitím bezplatně pro propagaci a reklamní 
účely Pořadatele.  

 

Tento souhlas je dobrovolný a platí 5 let od zahájení Akce. Odvolání tohoto souhlasu je účinné 

dnem doručení odvolání Pořadateli a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti na Akci 
včetně nároku na předání Dárku, pokud se tak stalo před jeho převzetím.  

Účastník podpisem tohoto prohlášení potvrzuje, že všechny své údaje uvedl pravdivě, zná obsah 
Pravidel Akce a souhlasí s nimi.  

 

 

V ………………………………………… dne …………………………………………  

 

………………………………………… Vlastnoruční podpis  


