Pravidla soutěže „Získejte poukaz na slevu 70.000,- Kč na novou střechu či fasádu PREFA“
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Prefa Aluminiumprodukte s.r.o., IČ: 27107141, se sídlem
K Zelenči 2883/14, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 96740 (dále jen „Pořadatel“).
2. Doba a místo konání soutěže
Soutěž probíhá od 16.05.2017 do 30.06.2017 na webových stránkách Pořadatele
www.prefa.com.
3. Účast v soutěži
Soutěže se může účastnit výlučně fyzická osoba starší 18 let, která řádně splní veškeré
podmínky soutěže. Pořadatel má právo s konečnou platností posoudit splnění stanovených
podmínek soutěže jednotlivými účastníky.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném vztahu k Pořadateli
a jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„NOZ“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na soutěži osoby, u kterých má
důvodné podezření na nekalé, nepoctivé či podvodné jednání.
4. Pravidla soutěže
Podmínkou účasti v soutěži je úplné a pravdivé vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře
zveřejněného na www.prefa.com. Odesláním přihlašovacího formuláře účastník potvrzuje, že
se seznámil s pravidly soutěže a s jejich zněním souhlasí.
Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pokud účastník odešle přihlašovací
formulář vícekrát, bude do slosování zařazen pouze jednou.
Výherce soutěže bude určen losem. Slosování se uskuteční v červenci 2017.
5. Výhra a podmínky získání výhry
Výhrou v soutěži je poukaz na slevu ve výši 70.000,- Kč na nákup střešních nebo fasádních
systémů dodávaných Pořadatelem. Poukaz je možné uplatnit na objednávku materiálu
v minimální hodnotě 100.000,- Kč (bez DPH) uskutečněnou nejpozději do 31.08.2018
prostřednictvím obchodních partnerů Pořadatele (seznam obchodních partnerů poskytne
Pořadatel výherci při předání výhry). Poukaz je nepřenosný na třetí osobu.
Výherce bude Pořadatelem kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené
v registračním formuláři a bude s ním domluven způsob předání výhry. Současně bude
jméno, příjmení a město bydliště výherce zveřejněno na webových stránkách Pořadatele
www.prefa.com, a to nejpozději od 31.08.2017.
Pokud nebude výherce reagovat na e-mail Pořadatele nejpozději do 14 dnů, výhru odmítne
převzít nebo mu nebude možné výhru doručit, propadá výhra bez náhrady ve prospěch
Pořadatele a Pořadatel je oprávněn provést nové slosování a výhru předat výherci druhého
slosování.
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Na poskytnutí výhry není právní nárok a výhru nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na
vědomí, že je povinen řádně splnit případné daňové povinnosti vzniklé v souvislosti
s výhrou.
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastník soutěže odesláním přihlašovacího formuláře uděluje Pořadateli souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová
adresa a dalších údajů získaných v rámci soutěže (dále jen „Údaje“) za účelem realizace
soutěže a pro další obchodní a marketingové potřeby Pořadatele, tj. za účelem nabízení
produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas se
zpracováním Údajů je poskytován na dobu neurčitou.
Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Účastník má právo souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to
písemným oznámením zaslaným Pořadateli poštou nebo e-mailem. Dále má Účastník
v souladu s § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo přístupu k Údajům, a právo je opravit,
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv se
může účastník obrátit na Pořadatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže bez udání důvodů změnit pravidla
soutěže, soutěž zkrátit, přerušit či zrušit, a to oznámením zveřejněným na webových
stránkách www.prefa.com. Účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast
v soutěži, ani na náhradu jakékoli újmy tím vzniklé.
Účast v soutěži, výhru, ani jakákoli práva vyplývající z účasti v soutěži nelze vymáhat soudní
cestou. Rozhodnutí Pořadatele o všech záležitostech týkajících se soutěže je konečné.
Soutěž se řídí těmito soutěžními podmínkami a příslušnými právními předpisy České
republiky.

V Praze dne 15.05.2017

Prefa Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
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