KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž s Business kartami Mastercard vydanými Českou spořitelnou (dále jen „Pravidla“)
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek soutěže nazvané „Soutěž s Business
kartami Mastercard vydanými Českou spořitelnou“ (dále jen „Soutěž“). Tato úplná pravidla jsou
jediným dokumentem, který závazné upravuje podmínky uvedené Soutěže na internetových
stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím
spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek Soutěže na uvedených
materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná
pravidla.
Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele nebo organizátora soutěže
formou písemných dodatků.

I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost Avantgarde Prague s.r.o. se sídlem Perucká 2525/21b, 120 00
Praha 2, IČO: 27221687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 105547 (dále jen „Organizátor“). Pořadatelem soutěže je společnost Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Pořadatel“). Dodavatelem výher je
Organizátor.

II. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž proběhne v termínu od 00:00 hodin SEČ dne 1. listopadu 2018, do 23:59 hodin SEČ dne 10.
prosince2018.
III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
a) Do Soutěže se zapojí držitelé karet Mastercard business vydaných Pořadatelem k účtu
vedenému právnické osobě nebo fyzické osobě podnikateli (dále jen "držitel karty"). Karty
Mastercard business musí být vydány k platebnímu účtu, jehož číslo účtu před směrovým
kódem banky nekončí číslicí 2 a majiteli účtu není poskytováno poradenství na pobočce
Regionálního korporátního centra Pořadatele.
b) Účastníkem Soutěže a případným výhercem se stane právnická osoba nebo fyzická osoba
podnikatel, z jehož účtu budou držiteli karet vydaných k jejich účtu provedeny 3 platby
kartami Mastercard business, a to v období od 00:00 hodin SEČ 1. listopadu 2018, do 23:59
hodin SEČ dne 10. prosince 2018 (dále jen „Účastník soutěže“).
c) Platbou kartou se rozumí platba kartou z bodu III. a) u obchodníka na internetu nebo na
POS terminále

d) Každý Účastník soutěže může vyhrát pouze jednu cenu. Pokud má Účastník soutěže ke
svému účtu více business karet Mastercard, u kterých splnil podmínku z bodu III. a) a III. b),
je do slosování o výhru zařazen jen jednou. Do Soutěže budou zařazeny platby, které budou
uskutečněny dle těchto Pravidel.

IV. LOSOVÁNÍ
a) Organizátor provede losování Účastníků soutěže náhodným tahem. Při losování výherců
bude vybráno také dalších deset Účastníků soutěže jako případní náhradníci za výherce.
Slosování výherců soutěže provede Organizátor do 20. prosince 2018.
b) Výherci budou o své výhře informováni Pořadatelem, a to na základě kontaktních údajů,
které jsou v evidenci Pořadatele.
c) Pokud se nepodaří výherce jakékoli ceny zastihnout, a to do 30.12.2018, přechází výhra
konkrétní ceny na soutěžícího, který byl vylosovaný jako další v pořadí. V případě, že ani jej
nebude možné zastihnout, a to do 24 hodin, přechází výhra na Účastníka soutěže, který byl
vylosován jako další v pořadí a takto se postupuje dále až do vyčerpání všech náhradních
Účastníků soutěže. Nebude-li ani poslední vylosovaný náhradní Účastník soutěže reagovat
na snahu o navázání telefonického spojení, výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je
oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
d) Před předáním výhry je Organizátor, popř. Pořadatel, oprávněn prověřit oprávněnost nároku
výherce a jeho identitu.

V. VÝHRA, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY
Účastníci Soutěže, kteří splní všechny podmínky Soutěže, mají možnost vyhrát následující výhru:
Výhra je udělena celkem 8x a je následující: poukaz na zájezd s cestovní kanceláří EXIM tours a.s.
v hodnotě 100.000 Kč včetně DPH.
a) Celkem bude uděleno 8x výher v celkové hodnotě 800.000 Kč včetně DPH.
b) Každý výherce získá poukaz ve výši 100.000 Kč včetně DPH na nákup zájezdu s cestovní
kanceláří EXIM tours a.s. Výhra se týká pouze libovolného počtu zájezdů pro výherce a jím
určené spolucestující a nemůže být plněna např. formou dárkových poukazů apod.
Nevyčerpané prostředky za zájezd nižší než 100.000 Kč včetně DPH propadají Pořadateli.
Částku za zájezd vyšší než 100.000 Kč včetně DPH si musí výherce doplatit sám.
c) Výhry nejsou právně vymahatelné. Případné upřesnění specifikace výhry náleží výlučně
Organizátorovi. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen
ilustrativní povahu. Zaměnitelnost výhry za finanční plnění se nepřipouští.
d) Účastník soutěže – výherce bere na vědomí a zavazuje se, že ponese veškeré náklady
spojené s nabytím a vlastnictvím výhry, jejím převzetím, uplatňováním, a že Organizátor,
resp. Pořadatel, nenese jakékoli náklady a odpovědnost spojené s nabytím výhry a jejím
pozdějším uplatněním.

e) Výhercem se vylosovaný Účastník soutěže stává, pokud výhru přijme. Součástí výhry je
pořízení a přiměřené propagační využití fotografií či jiných záznamů ze slavnostního předání
výhry. Výherce bude dále požádán o účast na případných propagačních akcích a České
spořitelny spojených s touto Soutěží, tato účast ale již není povinnou součástí výhry. Pokud
vylosovaný účastník výhru nepřijme, může Organizátor zopakovat losování a popsaným
postupem vybrat jiného výherce.
f) Organizátor je oprávněn v případě porušení těchto pravidel účastníkem či narušení její
férovosti jej ze Soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady.
Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.
g) Výherce není oprávněn požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor
není vůči Účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než
jsou uvedena v těchto Pravidlech.
h) Je-li výhercem fyzická osoba podnikatel, Organizátor za něj odvede finančnímu úřadu
příslušnou srážkovou daň. Je-li výhercem právnická osoba, vstupuje výhra jako zdanitelný
příjem (výnos) do obecného základu daně výherce včetně DPH, bez ohledu na její výši; o
předání výhry právnické osobě se vyhotoví protokol specifikující výhru a její hodnotu vč.
DPH a tento protokol výherce zaúčtuje jako svůj zdanitelný příjem v měsíci předání výhry.
VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a) Organizátor při pořádání této Soutěže zpracovává pouze anonymizované údaje.
Zpracování osobních údajů výherce pro účely převzetí výhry bude založeno na souhlasu
uděleném výhercem v samostatné dohodě o svolení k užití osobnostních prvků. Správcem
osobních údajů výherce je Pořadatel.
b) Organizátor a Pořadatel prohlašují, že jsou si vědomi povinností týkajících se ochrany
osobních údajů spojených s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
2016/679 a že na jejich straně existují pravidla a opatření k jejich ochraně (vč. nezbytné
doby jejich zpracování pro potřeby Soutěže).

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel nebo
Organizátor. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo
zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že
změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

V Praze dne 31.10.2018

