Podmínky internetové soutěže 2048
I Úvodní ustanovení
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel uvedené soutěže. Tyto podmínky soutěže
(dále jen „Podmínky“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla, na jejichž základě
bude soutěž probíhat.
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky
Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových stránkách Pořadatele.

II Definice použitých pojmů
Pořadatel
Pořadatelem je společnost Český obchodní servis, s.r.o., IČ: 286 93 370, se sídlem Stavbařů 32, 434
01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka
27133.
Soutěžící
Soutěžícím je fyzická osoba starší 18 let, která se účastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem a akceptuje
pravidla soutěže.
Výherce soutěže
Výhercem soutěže je soutěžící, který splnil podmínky dané soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení
soutěže.
Vyhlášení soutěže
Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na
příslušném webu, a řídí se dle těchto Podmínek.
Začátek soutěže
Začátkem soutěže je den označený jako začátek soutěže ve Vyhlášení soutěže.

Konec soutěže
Koncem soutěže je den označený jako ukončení soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá od 1.8.2014 00:00:00 hod do 31.10.2014 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání
soutěže“) na celém území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

IV. Průběh soutěže
Soutěžícím se může stát každý ve věku od 18 let, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky
uvedené v bodu VI. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: v době konání soutěže hraje
hru 2048 a odešle prostřednictvím webového formuláře na adrese https://soutez.inpojisteni.cz své
nejvyšší dosažené skóre.
Soutěž začíná a končí dnem, který určil Pořadatel ve vyhlášení soutěže. Pořadatel nezařadí do
soutěže odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne vždy 10., 20. a 30. den
v měsíci. Jména výherců budou uveřejněny po vyhodnocení soutěže na webových stránkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na
výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle
vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

V. Ceny
Ceny výhercům věnuje Pořadatel.
V soutěži se hraje o povinné ručení na 1 rok zdarma sjednané přes srovnávač www.inpojisteni.cz do 3
měsíců od výhry na jméno výherce. Výhra se vztahuje pouze na jeden osobní automobil.
Nárok na bonus má výherce, který jako důkaz o výšce svého skóre ve hře 2048 doloží video hry nebo
alespoň její závěrečnou část. Jako bonus věnuje pořadatel výherci uzené sele.
Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za
případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout.
Pořadatel v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám
cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

VI. Obecná pravidla
1. Soutěže se mohou účastnit všichni, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou
zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
2. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
4. Odesláním čísla vyjadřujícího nahrané skóre soutěžící uděluje Pořadateli souhlas se zpracování
poskytnutých údajů za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového
zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti
let od udělení souhlasu.
5. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích
osob pověřených Pořadatelem. Souhlas se zpracováním údajů může být kdykoliv písemnou
formou na korespondenční adrese Pořadatele odvolán.
6. Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na internetových stránkách Pořadatele.
7. Soutěží se v mobilní aplikaci 2048:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estoty.game2048 – instalované pouze
do mobilního telefonu

8. Soutěžící se do soutěže zapojí odesláním čísla vyjadřujícího nahrané skóre prostřednictvím
formuláře na stránkách https://soutez.inpojisteni.cz.
9. Vyhodnocení soutěže bude probíhat každý 10. den v měsíci, tj. 10. 8.2014, 20.8.2014,
30.8.2014, 10.9.2014, 20.9.2014 a 30.9.2014 s hodnocením nejlepšího hráče za předcházející
dny.
10. Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším nahraným skóre v daném hodnotícím období.
11. Soutěžící je povinen na požádání pořadatele soutěže doložit výšku nahraného skóre buď
fotografii anebo video záznamem. V případě, že soutěžící nebude schopen do 3 dnů od výzvy
doložit foto/video o výšce nahraného skóre, výhra přepadá dalšímu soutěžícímu v pořadí
s druhým nejvyšším skóre.
12. Soutěžící, který doloží video záznam, kdy dohrává hru se svým nejvyšším skórem, má nárok
na bonus, který určí pořadatel.
13. Zapojení do soutěže jakýmkoliv podvodným či jiným nekalým způsobem, ať již např.
naprogramovanými či automatickými prostředky, budou diskvalifikovány.
14.Pořadatel si vyhrazuje právo v případě, že během doby trvání soutěže dojde k opakovanému
podvodnému či jinému nekalému jednání, které má za následek narušení regulérnosti soutěže
soutěž pozastavit nebo úplně zrušit.
15. Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení výherce, a to po telefonické
domluvě s výhercem.
16. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu
výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
17. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
18. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny. V případě, že se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem,
např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
19. Případné dotazy, připomínky apod. budou zasílány na emailovou adresu soutez@inpojisteni.cz

VII. Práva a povinnosti soutěžícího
1. Soutěžící prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně.
2. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro
získání/předání výhry.
3. Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních
dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
4. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl
telefonický kontakt nebo prostřednictvím elektronické pošty.
5. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve
prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se
tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval nebo nebyl
schopný doložit video/foto o nahraném skóre.
6. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů
České republiky a svým jednání nezpůsobil Pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli
újmu.
7. Účastníci soutěže souhlasí pro případ, že se stanou vítězi, s tím, že se zúčastní marketingových
akcí pořadatele a jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách
https://soutez.inpojisteni.cz
8. Výherci mohou být požádání, aby se zúčastnili veřejné prezentace v souvislosti s vyhlášením
výsledků soutěže a v případě, že se tak stane, zavazuje se každý účastník takové prezentace
zúčastnit.

VIII. Práva a povinnosti Pořadatele
1. Pořadatel je povinen informovat výherce o skutečnosti, že se stal výhercem do 10 dnů od
ukončení soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl výherce v odpovědním formuláři
nebo telefonicky.
2. Pořadatel splní svou povinnost vydat výherci výhru jejím předáním, odesláním na adresu
uvedenou výhercem nebo osobním převzetím výhry výhercem.
3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně
dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to
v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných
vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
5. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém
případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů.
Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
6. Pořadatel má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými
soutěžícími.
7. Pořadatel je oprávněn vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící
dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu
s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je
konečné, bez možnosti odvolání.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České
republiky. Soutěžící zapojením do soutěže potvrzuje, že se s Podmínkami plně seznámil a zavazuje se
podle nich řídit.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Podmínek. V tomto případě
Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých internetových stránkách.
Tyto Podmínky jsou platné ode dne 25.7.2014.

