Úplná pravidla soutěže značky Syoss, Fa, Schwarzkopf a Vademecum o poukázky v hodnotě
200 EUR na nákup letenek společnosti Wizz Air – Tesco ČR
„Nakupte v síti Tesco jakýkoliv produkt Syoss, Schwarzkopf, Fa nebo Vademecum,
zaregistrujte svou pokladní účtenku na www.flywithus.eu/cz a vyhrajte letenky do celé
Evropy!“
Místo a termín soutěže:
Soutěž bude probíhat v prodejnách společnosti Tesco Stores ČR a. s. na území České republiky ve
dnech od 4. 5. 2016 do 17. 5. 2016.
1. Pravidla a podmínky soutěžní hry
1.1. Tato soutěž je organizována společností Henkel ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, Praha
7, PSČ: 170 04, IČ: 15889858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2607 (dále jen “HENKEL”).
Tato soutěž se koná od 4. 5. 2016 do 17. 5. 2016. Účast v soutěži je podmíněna nákupem jakéhokoliv
výrobku značky Syoss, Fa, Schwarzkopf nebo Vademecum, zadáním čísla účtenky a odpovědí na
soutěžní otázku na webových stránkách http://www.flywithus.com/cz. Účastník soutěže si uschová
doklad o koupi až do konce soutěže a v případě výhry zašle kopii nebo foto účtu společnosti HENKEL.
Pro další postup bude výherce kontaktován společností HENKEL na uvedené emailové adrese nebo na
telefonním čísle, které uvedl.
1.2. Povinná pole soutěžního formuláře jako jsou jméno, adresa, datum narození, email a telefonní číslo
je třeba vyplnit pravdivě. Souhlas s těmito Pravidly a podmínkami vyjádřený kliknutím na tlačítko
“Souhlas” Účastník souhlasí s Pravidly a podmínkami soutěže a účastní se soutěžní hry.
2. Účast
2.1. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky, kterým je
alespoň 16 let (osoby mladší 18 let potřebují souhlas rodičů nebo jiného zákonného zástupce).
Zaměstnanci společnosti HENKEL, dceřiných společností a spolupracujících firem, stejně jako jejich
osoby blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku se nemohou soutěže účastnit.
2.2. Každý účastník se může účastnit pouze jednou s jedním číslem paragonu. Výhra nemůže být
předána jiné osobě.
3. Realizace a výhra
3.1. Výhrami je10 poukazů v hodnotě 200 EUR na nákup letenek do evropských zemí se společností
Wizz Air. Cenu vyhrají soutěžící, kteří správně a nejrychleji zodpoví soutěžní otázku v daním hracím
období, zaregistrují se a zadají číslo účtenky.
Každé hrací období vyhrává jedna nejrychlejší správná odpověď. Nebude-li žádná správná odpověď
v hracím období, vyhrává ta odpověď, která bude nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku.
Soutěžní otázka: Kolik letadel čítala flotila společnosti Wizzair k 1.5. 2016
Každé hrací období vyhrává jedna odpověď, která bude nejblíže správné odpovědi na soutěžní
otázku.
Hrací období jsou následující:
·
·
·
·
·

4. 5. - 5. 5. 2016
6. 5. - 7. 5. 2016
8. 5. - 9. 5. 2016
10. 5. - 11. 5. 2016
12. 5. 2016

·
·
·
·
·

13. 5. 2016
14. 5. 2016
15. 5. 2016
16. 5. 2016
17. 5. 2016

3.2. O vyhodnocení soutěže vyhotoví organizátor záznam, jehož nedílnou součástí bude přehled
registrací k nahlédnutí účastníkům soutěže v sídle organizátora do 30 dnů od ukončení soutěže. O
požadavku nahlédnout do zápisu je potřeba HENKEL informovat nejméně 48 hodin předem. Výherci
soutěže budou kontaktováni, emailem nebo telefonicky do 30. 5. 2016. Každý kontaktovaný výherce je
povinen bez odkladu informovat HENKEL, zda výhru přijímá, a na výzvu předložit doklad o koupi zboží.
Pokud potenciální výherce neodpoví během 5 dnů či není schopen předložit doklad, jeho výhra propadá
bez nároku na kompenzaci a bude vybrán náhradní výherce. Náhradním výhercem je soutěžící, který
splnil veškeré předpoklady pro účast v soutěži i získání výhry a správně zodpověděl soutěžní otázku
jako následující v pořadí. Neodpoví-li na výzvy HENKEL ani náhradní výherce, postupuje se obdobně.
3.3 Výhrou se rozumí výčet uvedený v bodu 3.1. Ostatní náklady nejsou kryté, pokud není výslovně
uvedeno jinak.
3.4 HENKEL je po doručení cen nebo v případě zrušení soutěže z důvodu vyšší moci zproštěn
veškerých závazků vyplývajících z této soutěže vyjma povinností souvisejících s ochranou osobních
údajů. V případě vady týkající se kvality nebo titulu je HENKEL odpovědný pouze v případě úmyslu a
hrubé nedbalosti. HENKEL není zodpovědný za vady, které mohou vzniknout v důsledku chyb, zpoždění
nebo poruchy v přenosu nebo problémů s technickým zázemím a službami, nesprávného obsahu, ztráty
nebo vymazání dat, virů nebo za vady vzniklé jiným způsobem, pokud tyto vady byly způsobeny
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Odpovědnost se nevztahuje na Účastníky vyloučené v souladu s
bodem 4.2.
3.5 Platby v hotovosti nebo náhrada ceny jsou vyloučeny. Pokud výhra nemůže být z jakéhokoli důvodu
vítězem spotřebována, ztrácí výherce cenu bez nároku na náhradu.
3.6. Pokud žádný soutěžící nesplní podmínky pro získání výhry, odpovídající výhra či výhry propadají
ve prospěch organizátora.
4. Předčasné ukončení, vyloučení
4.1. Henkel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit nebo ukončit celou soutěž bez předchozího upozornění a
bez udání důvodu na základě vlastního uvážení. Totéž platí zejména v případě, kdy nemůže být
zajištěno řádné provedení z technických nebo právních důvodů. V takovém případě Účastníci nebudou
mít vůči společnosti HENKEL žádné pohledávky.
4.2. Henkel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka ze soutěže. Totéž platí zejména v případě porušení
Pravidel a podmínek soutěže a důvodného podezření, že účastník získal nebo se snaží získat výhodu
manipulací nebo využitím nepřiměřených prostředků. Vyloučení lze uplatnit zpětně, stejně jako
udělované ceny mohou být společností HENKEL zrušeny. V takovém případě bude výše uvedeným
postupem vybrán náhradní výherce.
5. Ochrana dat
Účastí v soutěži účastníci výslovně souhlasí s použitím a uchováním svých osobních údajů
společností HENKEL a spolupracujícími agenturami pro účely a po dobu trvání soutěžní hry. Účastník
může kdykoliv svůj souhlas vzít zpět a má kdykoliv právo žádat úpravu těchto údajů. Účastník může
kdykoli písemnou formou odstoupit ze soutěže. V případě odstoupení se Účastník automaticky zříká
také vítězné hry. Uložené osobní údaje budou vymazány ihned po obdržení odvolání účastníka.
Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že tyto údaje poskytl
dobrovolně, má právo k jejich přístupu a může kdykoliv bezplatně požadovat jejich opravu, úpravu či

zničení. V případě pochybností o dodržování práv se může účastník obrátit na společnost HENKEL či
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Ostatní
Tato Pravidla a podmínky a celý vztah mezi Účastníky a společností HENKEL se řídí českými zákony.
Pokud by některé z ustanovení těchto Pravidel a podmínek bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv
na platnost těchto Pravidel a podmínek jako takových. HENKEL si vyhrazuje právo tato Pravidla a
podmínky kdykoliv bez zvláštního oznámení změnit.

