Úplná pravidla spotřebitelské soutěže s názvem
„Hra s Ergorapidem“
Účelem tohoto dokumentu je závazná úprava úplných pravidel spotřebitelské soutěže nazvané
„Hra s Ergorapidem“, která se koná v České republice v době od 1. září 2016 do 4. října 2016 včetně
(dále také „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků
k tomuto dokumentu.
1. Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a technický správce
Pořadatelem soutěže je společnost Electrolux Slovakia, s. r. o., sídlo Galvaniho 17/B, 821 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 358 446, zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (dále také „pořadatel“).
Organizátorem soutěže je společnost Peter LAUGAR, s. r. o., sídlo Trenčianska 53/B, 821 09
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 415 982, zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo 54631/B (dále také „organizátor“).
Technickým správcem je společnost Peter LAUGAR, s. r. o., sídlo Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 44 415 982, zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vložka číslo 54631/B (dále také „technický správce“). Technický správce je provozovatelem
informačního systému, prostřednictvím kterého bude docházet k registraci účastníků soutěže
na soutěžních webových stránkách www.ergorapido.cz dle čl. 4 těchto pravidel.
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. září 2016 do 30. září 2016, resp. do 4. října
2016 včetně ve všech prodejnách prodejní sítě TESCO STORES ČR a.s. (dále také „doba a místo
konání soutěže“ a „TESCO“).
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem
a doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži uváděné
v článku 4 těchto pravidel (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).
4. Podmínky účasti v soutěži, registrace do soutěže
Soutěž se vztahuje na vybrané modely vysavačů značky Electrolux a to konkrétně model
Electrolux Ergorapido ZB 2816 a model Electrolux Ergorapido ZB 3102, které jsou dostupné
v prodejní síti TESCO (dále také jako „vysavač Ergorapido zn. Electrolux“).

Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže splní kumulativně následující
podmínky:
1) účastník zakoupí v období od 1.9.2016 do 30.9.2016 vysavač Ergorapido zn. Electrolux v prodejní
síti TESCO;
2) uzakoupený vysavač Ergorapido zn. Electrolux bude ve vlastnictví účastníka minimálně po celou
dobu konání soutěže, a
3) účastník se zaregistruje nejpozději do 4.10.2016 na soutěžní webové stránce www.ergorapido.cz,
když v rámci registrace vyplní všechny registračním formulářem požadované údaje a zodpoví
vědomostní soutěžní otázku.
Vyplněním požadovaných údajů, zodpovězením soutěžní otázky a registrací se rozumí vyplnění
registračního formuláře zveřejněného na soutěžní webové stránce www.ergorapido.cz o tyto údaje:
a) údaje týkající se účastníkem zakoupeného vysavače Ergorapido zn. Electrolux v rozsahu:
(i) název zakoupeného modelu vysavače Ergorapido zn. Electrolux, (ii) produktové číslo PNC
(9místné) vysavače Ergorapido zn. Electrolux, (iii) označení – specifikace prodejny, kde byl
vysavač Ergorapido zn. Electrolux zakoupen, (iv) číslo nákupní účtenky, když scan nebo
fotografie nákupní účtenky musí být při odeslání registračního formuláře do něho přiloženy,
(v) údaje týkající se účastníka v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště (ulice, číslo domu, město,
PSČ), emailová adresa, číslo mobilního telefonu)
b) odpověď na soutěžní otázku „Kolik korálků se vejde do sběrné nádoby prachu vysavače
Ergorapido zn. Electrolux model ZB 2816 nebo model ZB 3102, když průměr korálku je 12 mm
a objem sběrné nádoby prachu činí 0,5 l ?“
Účastník před odesláním vyplněného formuláře - coby další nezbytný krok k dokončení registrace označí vyjádření souhlasu s těmito úplnými pravidly a povolí funkci zaregistrovat zakoupený model.
Toto musí účastník učinit nejpozději dne 4.10.2016 do 23.59.59 hod.
Do soutěže nebudou zařazeni, resp. budou z ní vyřazeni účastníci, jejichž registrace nebude úplná,
bude provedena mimo dobu konání soutěže, nebo údaje uvedené v registraci nebudou pravdivé
či ověřitelné či jinak nebude registrace splňovat podmínky soutěže.
Účastník soutěže je povinen uschovat originál nákupní účtenky, dokládající nákup modelu
vysavač Ergorapido zn. Electrolux a tento na výzvu organizátora nebo pořadatele předložit,
doložit. V případě, že tak účastník neučiní do 5 dnů od odeslání výzvy, je organizátor a/nebo
pořadatel oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit.
Vyloučením či vyřazením účastníka zaniká jeho účast v soutěži bez jakéhokoliv práva na náhradu
vynaložených nákladů či jakéhokoliv jiného nároku vůči pořadateli či organizátorovi.
Do soutěže je možné se zapojit opakovaně, tzn. nakoupit více vysavačů Ergorapido zn. Electrolux,
vícekrát se zaregistrovat.

5. Výhry
Výhry v soutěži jsou tyto:
Hlavní cena
Motocykl (skútr) značky Primavera 50 2T
Další ceny
2. cena – kuchynský robot zn. Electrolux EKM4600
3. cena – odšťavovač zn. Electrolux ESF2000
4. cena – kávovar zn. Electrolux EEA111
5. – 14. cena – rychlovarná konvice zn. Electrolux EEWA3240
15. – 24. cena – topinkovač zn. Electrolux EAT3240
25. – 34. cena – cestovní napařovací žehlička zn. Electrolux EDBT800
Výhercem hlavní ceny se stane soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude správná nebo
nejblíže správné odpovědi.
Výherci dalších cen, tj. 2. až 34. ceny se stanou soutěžící, jejichž odpověď bude 2. až 34. v pořadí
za správnou či nejblíže správnou, vítěznou odpovědí.
V případě, že shodně odpoví na soutěžní otázku více soutěžících, rozhoduje o vítězi, resp. o pořadí
výherců čas registrace do soutěže, vyhrává, resp. tu kterou výhru získává ten účastník, který se
zaregistroval dříve.
Po skončení soutěže bude na soutěžních webových stránkách www.ergorapido.cz vyvěšena
správná odpověď na soutěžní otázku.
Výherci budou organizátorem oznámeni na webových stránkách soutěže www.ergorapido.cz
nejpozději do 15.10.2016.
Výherce hlavní ceny bude organizátorem telefonicky či emailem kontaktován prostřednictvím
kontaktních údajů, které výherce uvedl při registraci v soutěži dle čl. 4 těchto pravidel, a to
nejpozději do 7 dní od data uvedeného v předcházející větě. Hlavní cena mu bude předána
osobně ve vzájemně odsouhlaseném termínu přímo v prodejně, kde výherce uskutečnil nákup
vysavače Ergorapido zn. Electrolux za účasti zástupce společnosti TESCO STORES ČR a.s. a/nebo
organizátora.
Při předání hlavní výhry bude vyhotovena fotodokumentace, která může být dále zveřejněna
v písemné nebo elektronické verzi pro potřeby PR nebo reklamy společností Electrolux Slovakia,
s. r. o., TESCO STORES ČR a.s. a Peter LAUGAR, s. r. o., jakož i na sociálních sítích.
K vyhotovení a následnému užití fotodokumentace výše uvedeným způsobem dává výherce hlavní
výhry okamžikem převzetí hlavní výhry bezvýhradní souhlas a to všem uvedeným společnostem
a to Electrolux Slovakia, s. r. o., TESCO STORES ČR a.s. a Peter LAUGAR, s. r. o.

Dalším výhercům, tj. 2. až 34. v pořadí budou jejich výhry zaslány prostřednictvím poštovní nebo
kurýrní služby na adresu uvedenou při registraci podle čl. 4 těchto pravidel.
Pořadatel ani organizátor neodpovídají na případné nedoručení výher ať již z důvodů
nesprávných údajů uvedených soutěžícími nebo z důvodů spočívajících na straně poštovní
či kurýrní služby.
6. Zpracování osobních údajů, osobnostní práva
Registrací do soutěže dle článku 4 těchto pravidel vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas
se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Electrolux Slovakia, s. r. o., sídlo
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 358 446, jako správci, a společnosti
Peter LAUGAR, s. r. o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 415 982,
jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher či pro marketingové účely,
tj. nabízení obchodu 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., o některých službách informační společnosti, a to na dobu 10 let,
resp. až do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21, zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje
bezplatně.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat
o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou
za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Účastník soutěže, který poskytnul osobní údaje prostřednictvím registrace učiněné dle článku 4
těchto pravidel, zodpovídá za to, že předmětné osobní údaje jsou správné, aktuální, úplné
a pravdivé.
Svou registrací v soutěži účastník dále souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení a případně neúplná adresa (obec) v informačních prostředcích a na webových
stránkách pořadatele, eventuálně organizátora.
7. Ostatní a závěrečná ustanovení
Pořadatel a organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži
a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží
spojenou včetně správnosti či nesprávnosti registrace do soutěže.
Pořadatel nebo organizátor mají právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by
takový účastník porušoval jakýmkoliv způsobem tato pravidla nebo jeho jednání bylo v rozporu
s pravidly fair-play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi
vzniknout.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nedoručené, jakkoliv poškozené nebo ztracené zásilky
obsahující výhry. Pořadatel ani organizátor neručí za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení
zásilky z důvodů spočívajících na straně poštovní či kurýrní služby.
Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto
oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo
jiných důvodů mimo jejich kontrolu.
Organizátor, pořadatel ani technický správce nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy
související s internetovým připojením, soutěžním webem nebo s odesláním a doručováním
registrací do soutěže.
Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání/doručení
výhry výhercům.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, všech spolupracujících agentur
a osoby jim blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude
předána.
Pořadatel či organizátor si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu
do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání
soutěže.
Pořadatel či organizátor si vyhrazují právo změnit výše uvedené výhry s tím, že v takovém
případě je nahradí výhrami v obdobné hodnotě.
Účastníkovi soutěže nevzniká žádný nárok či právo vůči pořadateli či organizátorovi ohledně
nákladů, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s jeho účastí v soutěži.
Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
Úplná a přesná pravidla soutěže jsou dostupná na soutěžním webu www.ergorapido.cz.
Jakákoliv změna pravidel soutěže nabývá účinnosti od okamžiku zveřejnění změny
na soutěžním webu www.ergorapido.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mohou účastníci kontaktovat
ergorapido@peterlaugar.com.

