ÚPLNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
VYHRAJTE KOUPELNU JIKA V HODNOTĚ 50 000 KČ

1/

 kce, na základě které je možné získat koupelnové vybavení značky Jika v hodnotě 50 000,- Kč (doporučená MOC bez DPH).
A
Ze zájemců, kteří si prostřednictvím příslušného odkazu na webu Jika pošlou žádost o zaslání katalogu inspirací Jika,
budou na konci akce vylosováni 2 výherci. Žádost o katalog inspirací musí být zaslána nejpozději do 9. 12. 2019 do
24:00 hodin. Slosování soutěže proběhne 10. 12. 2019. Zájemci odesláním požadavku o katalog inspirací Jika souhlasí
s tím, že se účastní soutěže a že v případě výhry souhlasí s realizací nové koupelny v průběhu roku 2020 (na území České
republiky) a dokumentací koupelny „před“ a „po“ rekonstrukci ze strany pořadatele akce. Akce probíhá na celém území
České republiky do 9. 12. 2019.

2/ POŘADATEL AKCE
LAUFEN CZ s.r.o., se sídlem Praha 2, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00, IČ: 257 58 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 67623.

3/ PROPOZICE AKCE
Zařazení do akce
		V rámci online kampaně, která trvá do 9. 12. 2019 bude mít každý možnost vyplnit žádost o zaslání katalogu
inspirací Jika prostřednictvím formuláře na webu Jika. Vyplněním této žádosti souhlasí s tím, že se účastní soutěže,
a že v případě výhry souhlasí s realizací nové koupelny Jika dle vlastního výběru v průběhu roku 2020 a dokumentací koupelny před rekonstrukcí a po rekonstrukci ze strany pořadatele akce. Dále souhlasí se zveřejněním této
dokumentace.
Kritéria pro získání výhry v podobě koupelnového vybavení v hodnotě 50 000 Kč bez DPH
		
1/ Vyplnění a odeslání žádosti o zaslání katalogu inspirací Jika prostřednictvím příslušného formuláře na webu Jika
a současně zatrhnutím políčka “ANO, chci se zúčastnit soutěže o koupelnové vybavení Jika v hodnotě 50 000 Kč“
na tomto formuláři.
		
2/ Realizace nové koupelny nebo rekonstrukce stávající koupelny v průběhu roku 2020. Povinným produktem při
realizaci koupelny je umyvadlo Jika - může být stávající nebo nově objednané.
		
3/ Souhlas s dokumentací koupelny před a po rekonstrukci ze strany pořadatele akce.
Kdo získá výhru – koupelnové vybavení v hodnotě 50 000 Kč bez DPH
		
Výhru získají dva vylosovaní, kteří odeslali žádost o zaslání katalogu inspirací Jika do 9. 12. 2019 do 24:00 hodin.
		
Získání výhry je podmíněno splněním všech výše uvedených podmínek.
Kdy proběhne slosování
		Slosování o 2 výherce proběhne dne 10. 12. 2019.
Výherci budou telefonicky či e-mailem kontaktováni zástupcem společnosti Laufen CZ. Místo předání výhry bude
telefonicky upřesněno s daným výhercem.

4/ Této akce se může zúčastnit každý občan České republiky starší 18 let.
5/ Zařazením do akce dává zájemce svůj souhlas s pravidly akce a se zařazením všech svých v souvislosti s akcí poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele akce, jakožto správce osobních údajů a s jejich následným zpracováním
prostřednictvím pořadatele akce, jakožto zpracovatele osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení této akce a pro
marketingové účely, tj. pro nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách pořadatele akce, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 10 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, které zájemce zařazený do akce
poskytne pořadateli akce v budoucnosti. Zájemce zařazený do akce tak zároveň prohlašuje, že osobní údaje pořadateli
akce poskytl dobrovolně, že jsou pravdivé a bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně
odvolat u pořadatele akce.

6/ Převzetím výhry a podpisem příjmového dokladu vyjadřuje vylosovaný výherce soutěže svůj souhlas se zveřejněním svého jména při přebírání výhry pro účely propagace podnikatelské činnosti pořadatele akce a s pořízením a zveřejněním
fotografií koupelen před rekonstrukcí a po rekonstrukci, a to na dobu 10 let. O způsobu takového zveřejnění je oprávněn
rozhodnout pořadatel akce.

7/ Po převzetí výhry zašle výherce na e-mailovou adresu Prague Gallery: prague.gallery@cz.laufen.com soupis požadovaného
zboží z aktuálního katalogu Jika, nejdéle však do 30. 6. 2020 nebo se osobně dostaví do Prague Gallery v Praze, kde
bude soupis pořízen dle jeho zadání. V případě, že pořadatel akce soupis neobdrží do 30. 6. 2020, výhra propadá.

8/ Pořadatel akce dodá výherci zboží z jeho soupisu nejpozději do 2 měsíců od obdržení soupisu, tj. nejdéle do 31. 8. 2020
na adresu výherce.

9/ Pořadatel akce má právo v průběhu akce upravit pravidla soutěže nebo akci kdykoliv ukončit.
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