Pravidla spotřebitelské loterie o ceny za nákup EXTRA
balení jističů a chráničů OEZ s.r.o. – „Soutěž s Extra“
1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla upravují podmínky a průběh spotřebitelské loterie o věcné ceny, která je určena
zákazníkům velkoobchodů (autorizovaných prodejců), kteří si koupí a řádně zaplatí EXTRA
balení jističů nebo EXTRA balení jističů a chráničů v těchto provedeních: OEZ:43808,
OEZ:43809, OEZ:43810, OEZ:43811, OEZ:43812 a OEZ:43813 (dále jen EXTRA).
.
2. Provozovatel spotřebitelské loterie
Provozovatelem a organizátorem spotřebitelské loterie je společnost OEZ s.r.o. se sídlem Šedivská 339, 561 51
Letohrad (dále jen „provozovatel“).
3. Účastníci spotřebitelské loterie
3.1. Účastníkem spotřebitelské loterie se může v případě zájmu stát každá právnická nebo fyzická osoba starší 18
let, která jako zákazník provozovatele resp. autorizovaného prodejce zakoupí minimálně jedno ze šesti provedení
EXTRA. Účastník se soutěže může zúčastnit opakovaně, a to nákupem každého dalšího EXTRA, a to při zachování
zde stanovených podmínek.
3.2. Z loterie jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli v pracovním či jiném obdobném
poměru a osoby blízké (příbuzní) těchto osob. Případná výhra těmto osobám nebude předána, neboť jim na ni
nárok nevznikne. Za součást provozovatele se pro účely této loterie považují i oficiální pobočky provozovatele a
autorizovaní prodejci (jejich zaměstnanci).
4. Termín a místo konání spotřebitelské loterie:
Spotřebitelská loterie je zahájena 2. 11. 2015. Výherní losy je možné uplatnit nejpozději do 31. 5. 2016.
5. Výhry
1/ 10x odolný mobilní telefon Caterpillar CAT B15Q v hodnotě cca 7000,- vč. DPH
2/ 10x hodinky Caterpillar DU-143-21-120 DU 54 v hodnotě cca 7000,- vč. DPH
6. Průběh spotřebitelské loterie a předání výhry
6.1. Této spotřebitelské loterie se může účastnit každý účastník, splňující výše stanovené podmínky dle bodu 3.
6.2. Podmínkou účasti je nákup jednoho ze šesti provedení EXTRA balení jističů a chráničů, dle kódů provedení viz
bod 1 – Úvodní ustanovení.:…
6.3. Balení musí být přelepeno modrou přelepkou s textem na horní části: „SOUTĚŽ S EXTRA“, „LOS uvnitř
balení“.
6.4. Potenciálním výhercem může být každý, na jehož stíracím losu bude po setření formulace: a) „Vyhráváte
mobilní telefon“, nebo b) „Vyhráváte hodinky“. Tato formulace je na dalším řádku doplněna unikátním kódem.
6.5. Pro uplatnění výhry je nutné opsat KÓD, doplnit JMÉNO a PŘÍJMENÍ a formou SMS zprávy jej zaslat na
telefonní číslo: 606 605 167.
6.6. Následně se s výhercem spojí pověřený pracovník OEZ s.r.o. Výherce a pověřený pracovník OEZ s.r.o. se
společně dohodnou na způsobu předání výhry.
6.7. Provozovatel se zavazuje předat výhru výherci do čtyř týdnů od data uplatnění výherního kódu výhercem.
6.8. Výherce je povinen podepsat potvrzení o přijetí a převzetí výhry.
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7. Další podmínky, práva a povinnosti
7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla této spotřebitelské loterie, zkrátit
nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo spotřebitelskou loterii zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady.
Změny v této spotřebitelské loterii jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.
7.2. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek spotřebitelské loterie účastníky. Veškeré
záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s tou spotřebitelskou loterií posuzuje a s konečnou platností
rozhoduje provozovatel. Provozovatel je oprávněn vyřadit ze spotřebitelské loterie účastníka, který porušil její
pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry, případně účastníka, který má zjevně v úmyslu pravidel této
spotřebitelské loterie zneužít, případně se spotřebitelské loterie účastní se zjevně spekulativním úmyslem. V
takovém případě nebude výhra výherci předána, nárok na výhru nevznikne. Bude-li již výhra předána a dojde-li k
zjištění, že výherce nesplnil podmínky pro její přiznání, je provozovatel oprávněn požadovat po výherci vrácení této
výhry – výhra musí být vždy nepoužita a zabalena v původním obalu. V případě, že výhra je použita, je výherce
povinen na výzvu provozovatele nahradit provozovateli cenu výhry v penězích, a to dle hodnoty výhry uvedené
v těchto podmínkách.
7.3. Provozovatel nenese odpovědnost za splnění povinností třetích osob, jež se pojí s výhrou a jejím následným
užíváním. Záruční a další podmínky vztahující se k výhrám se řídí podmínkami jejich dodavatelů (výrobců) a
obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad (vzniklých škod) výher je povinen uplatnit u
jejich výrobce (distributora), kterému přísluší vyřizování reklamací. Dále není provozovatel odpovědný za
nedostatky či prodlení při přepravě výhry k výherci, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
7.4. Provozovatel nehradí darovací daň.
7.5. Provozovatel si vyhrazuje právo medializovat výherce.
8. Osobní údaje účastníka
8.1. Provozovatel těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních
údajů (zejm. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovávány provozovatelem v elektronické
formě pro účely této spotřebitelské loterie a pro další marketingové a reklamní účely provozovatele, v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník s nakládáním s jeho osobními údaji souhlasí.
8.2. Účastí v této spotřebitelské loterii je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů
uvedeným způsobem, přičemž tyto údaje poskytuje provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu 5 let.
8.3. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl provozovateli při registraci a k jejich opravě,
stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona c. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav,
doplňování nebo likvidaci osobních údajů. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně
odvolat na adrese sídla provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na této spotřebitelské loterii. Jestliže mu
již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni
nárok.
V Letohradě dne 2. 11. 2015
OEZ s.r.o.
Šedivská 339
Letohrad
561 51
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