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ČLÁNEK I. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŢE

ČLÁNEK V. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŢE

Společnost Hanácká plynárenská s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2,
602 00 Brno - Staré Brno, IČO 071 19 640, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka
106154 (dále jen „Vyhlašovatel“) vyhlašuje tuto soutěž „O velkou televizi“
(dále jen „Soutěž“), jejíž podmínky a průběh upravují tato pravidla (dále
jen „Pravidla“).

Vyhlášení Výherce bude probíhat v sídle Vyhlašovatele dne 30.9.2020
bezprostředně po skončení losování.

ČLÁNEK II. TRVÁNÍ SOUTĚŢE
Soutěž probíhá od 1.2.2020 - 0:00 hod. do 30.9.2020 - 15:00 hod. (dále
jen „Trvání Soutěže“). Případné změny či prodloužení trvání Soutěže
budou
zveřejněny
na
webových
stránkách
Vyhlašovatele
https://www.hanackaplynarenska.cz.
ČLÁNEK III. ÚČASTNÍK SOUTĚŢE
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen
„Soutěžící“), která v době Trvání Soutěže splní níže uvedené kumulativní
podmínky, a to:
uzavře s Vyhlašovatelem Smlouvu o sdružených službách dodávek
plynu a/nebo elektřiny (dále jen „Smlouva“) s minimální délkou trvání
smluvního vztahu 1 rok od zahájení dodávek realizovaných do
odběrného/ých místa/míst Soutěžícího Vyhlašovatelem, s termínem
zahájení dodávek sjednané komodity nejpozději do 12 měsíců od
losování Soutěže, a to některým z níže uvedených způsobů:
a) uzavře s Vyhlašovatelem Smlouvu o sdružených službách
dodávek plynu a/nebo elektřiny (dále jen „Smlouva“) s minimální
délkou trvání smluvního vztahu 1 rok od zahájení dodávek
realizovaných do odběrného/ých místa/míst Soutěžícího
Vyhlašovatelem, s termínem zahájení dodávek sjednané
komodity nejpozději do 12 měsíců od losování Soutěže, a to
některým z níže uvedených způsobů:
o prostřednictvím
online
formuláře
na
adrese
https://www.hanackaplynarenska.cz.nebo kontrola výměníku
topného systému zařízení, která zahrnuje:
o prostřednictvím obchodního zástupce, který uzavření
Smlouvy mezi Vyhlašovatelem a Soutěžícím zprostředkoval
nebo
o
osobně či v zastoupení na zákaznickém centru Vyhlašovatele na
adrese: Nové sady 988/2, 602 00, Brno - Staré Brno
b) podá řádně vyplněnou přihlášku k účasti v Soutěži (dále jen
„Přihláška“) některým z níže uvedených způsobů:
o prostřednictvím
online
formuláře
na
adrese
https://www.hanackaplynarenska.cz.nebo kontrola výměníku
topného systému zařízení, která zahrnuje:
o prostřednictvím obchodního zástupce, který uzavření
Smlouvy mezi Vyhlašovatelem a Soutěžícím zprostředkoval
nebo
o
osobně či v zastoupení na zákaznickém centru Vyhlašovatele na
adrese: Nové sady 988/2, 602 00, Brno - Staré Brno
Vyhlašovatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžícího, který nesplňuje
podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
Účastí v Soutěži projevuje Soutěžící svůj souhlas s Pravidly Soutěže.
Soutěžící si je vědom té skutečnosti, že Výhru může získat pouze řádně
přihlášený Soutěžící.
Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a osoby jim blízké
dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

ČLÁNEK VI. VÝHRA, JEJÍ PŘEDÁNÍ
Výhrou v této Soutěži je televizní přijímač 65“ LG 65 UM7100PLA televize SMART LED, 165cm, 4K Ultra HD, TrueMotion 1600 (50Hz),
Direct LED, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, CI+, USB
nahrávání, WiFi, Bluetooth, DLNA, Miracast, herní režim, hlasové
ovládání, Netflix, HBO GO, Google Assistent, Amazon Alexa, WebOS
4.0, VESA 300×300 mm, repro 20W, A+.
Předání Výhry se uskuteční nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků
Soutěže. V případě, že si Výherce nepřevezme Výhru k užívání do 15
pracovních dnů ode doručení oznámení o Výhře, jeho nárok na Výhru
zaniká.
Hodnotu Výhry nelze Výherci vyplatit v hotovosti, na Výhru nevzniká
Výherci žádný právní nárok a není soudně vymahatelná. Případné
daňové povinnosti související s pořízením Výhry nese dle platných
právních předpisů Výherce.
Výhra nebude udělena v případě, že Vyhlašovatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla Soutěžícímu ke získání
Výhry, případně jiného jednání, které není v souladu s těmito Pravidly
nebo odporuje zákonu.
ČLÁNEK VII. NÁROK VÝHERCE NA VÝHRU
Podmínkou nároku Výherce na Výhru je odběr Smlouvou sjednané
komodity dodávané Vyhlašovatelem do odběrného/ých místa/míst
Výherce, a to po dobu alespoň 12 kalendářních měsíců.
Výherce bere na vědomí, že v případě porušení podmínky uvedené
v předchozí větě těchto Pravidel, jeho nárok na Výhru zaniká a Výherce je
povinen zaplatit Vyhlašovateli za Výhru, kterou již převzal odpovídající
peněžní náhradu, a to ve výši pořizovací ceny Výhry.
ČLÁNEK VIII. SOUHLAS SOUTĚŢÍCÍHO
Soutěžící uděluje Vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon a emailová adresa v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., a to pouze pro účely a
dobu Trvání Soutěže.
Zpracování
osobních
údajů
Vyhlašovatelem
bude
probíhat
automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní
databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci a bude
využita pro účely realizace této Soutěže.
ČLÁNEK IX. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakoukoli technickou chybu při
realizaci Soutěže ani doručení zprávy o Výhře. Dále pak nenese
odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných údajů v souvislosti
se Soutěží. Vyhlašovatel je oprávněn kdykoli změnit tato Pravidla, změna
nabývá účinnosti dnem zveřejnění změny na webových stránkách
https://www.hanackakaplynarenska.cz.
Vyhlašovatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži.
Pravidla Soutěže jsou v plném znění zveřejněna na webových stránkách
https://www.hanackaplynarenska.cz.

ČLÁNEK IV. PRINCIP SOUTĚŢE
Přihlášky doručené Vyhlašovateli, budou jeho realizačním týmem
vkládány do zapečetěné slosovací urny, a to každý pracovní den vždy
v 15:00 hod.
Po ukončení Trvání Soutěže bude ze slosovací urny vylosován
statutárním orgánem Vyhlašovatele vítězný Soutěžící (dále jen
„Výherce“). Vylosování Výherce bude probíhat dne 30.9.2020 v 15.30
hod. v sídle Vyhlašovatele, a to za přítomnosti notáře, který osvědčí
průběh losování.

Příloha: Přihláška do Soutěţe “O velkou televizi“

Přihláška do Soutěže “O velkou televizi“

ZÚčastník soutěže
Celé jméno, titul/obchodní firma
Trvalé bydliště/sídlo
Kor. adresa
Datum narození/IČ

Telefon

Email

Podpisem této Přihlášky se přihlašuji k účasti v Soutěži „O velkou televizi“ (dále jen „Soutěž“) a zároveň vyjadřuji svůj souhlas s Pravidly
Soutěže a taktéž svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
příp. korespondenční adresa, telefon a e-mail, a to pouze pro účely a po dobu trvání této Soutěže.
V
Podpiszákazníka

Dne

