Pravidla soutěže
(dále také jen „Pravidla“)
1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1

Tento dokument obsahuje pravidla marketingové akce „Každá 200. platba kartou VISA
vyhrává“ (dále jen „soutěž“).

1.2

Pořadatelem soutěže je společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00
Praha 8, IČ 078 22 774, DIČ CZ07822774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24131 (dále jen „pořadatel“), která provozuje cenový
srovnávač a nákupní rádce Heureka.cz dostupný na www.heureka.cz (dále jen
„Heureka.cz“).

2.

ÚČASTNÍK

2.1

Zúčastnit soutěže se může každá fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „účastník“), která je
držitelem platební karty Visa nebo Visa Electron pro fyzickou osobu – nepodnikatele.

2.2

Osoby mladší 18 let jsou oprávněny zúčastnit se soutěže jen za předpokladu, že již dosáhly
věku, kdy právní jednání podmiňující účast v soutěži jsou přiměřené rozumové a volní
vyspělosti nezletilých stejného věku, nebo za předpokladu, že k účasti v soutěži jim byl
udělen souhlas zákonného zástupce. O naplnění těchto podmínek je pořadatel oprávněn
požadovat potvrzení, a v případě že mu nebude na výzvu předloženo, je oprávněn danou
osobu z účasti v soutěži vyloučit.

2.3

Soutěže se neúčastní zaměstnanci případně jiné spolupracující osoby pořadatele, jakož i
osoby blízké těchto osob. Ze soutěže jsou vyloučeni držitelé karet pro právnické osoby a
podnikatele.

3.

TRVÁNÍ SOUTĚŽE

3.1

Soutěž probíhá od 1.2. 2021 do 31.3. 2021 nebo do vyčerpání celkového počtu 100 ks výher,
podle toho, co nastane dříve.

3.2

Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit trvání soutěže, omezit nebo rozšířit
maximální počet cen nebo soutěž i bez uvedení důvodu zrušit.

4.

VÝHRA

4.1

Cenou pro výherce (dále jen „výhra“) v soutěži je Kampotský pepř červený – velká
zkumavka 75 g v dřevěné krabičce v hodnotě 799 Kč s DPH.

5.

ÚČAST V SOUTĚŽI

5.1

Účast v soutěži je dobrovolná a nevyžaduje poskytnutí žádného vkladu ani jiného plnění
pořadateli. Dodržování Pravidel však je podmínkou pro účasti v soutěži a poskytnutí výhry
účastníkovi, jenž byl vybrán jako výherce.

5.2

Účast v soutěži vzniká účastníkovi, který splňuje podmínky dle těchto Pravidel, v okamžiku,
když na portálu Heureka.cz zadá objednávku zboží s využitím Heureka Košíku

prostřednictvím volby „Koupit na Heurece“ a uhradí cenu objednávky platební kartou Visa
nebo Visa Electron, jejímž je držitelem (dále jen „objednávka“). Neshoduje-li se osoba
držitele platební karty a osoby, která objednávku učinila, je za účastníka považována osoba,
která objednávku učinila, avšak jen za předpokladu, že splňuje ostatní podmínky dle těchto
Pravidel a současně doloží souhlas držitele platební karty s úhradou dané objednávky.
V ostatních případech bude daný účastník ze soutěže vyloučen.
5.3

U každé objednávky bude zaevidován datum a čas platby (tento údaj poskytne pořadateli
provozovatel on-line platební brány) a průběžně bude sestavováno, resp. aktualizováno
pořadí plateb za objednávky.

5.4

U objednávek uhrazených ve stejný okamžik bude jejich vzájemné pořadí určeno tak, že
nižší pořadové číslo získá ta objednávka, kterou zadal účastník, jehož příjmení, resp. křestní
jméno (v případě shodných příjmení) se v abecedě nachází dříve. V případě shody data,
času, příjmení a křestního jména bude nižší pořadové číslo mít ta objednávka, která byla
vystavena na vyšší celkovou cenu.

6.

URČENÍ VÝHERCE

6.1

Výhru může získat ten účastník, který provedl platbu za objednávku, jejíž místo v pořadí
plateb je v okamžiku vyhodnocení beze zbytku dělitelné číslovkou 200. Vyhodnocení bude
probíhat jednou měsíčně, v týdnu následujícím po ukončeném měsíci. Předmětem
vyhodnocení budou platby provedené za předchozí měsíc trvání soutěže, tj. 1. dne v měsíci
0:00 hod. do posledního dne v měsíci 24:00 hod. (dále jen „vyhodnocovaný seznam
plateb“). Po určení výherců za daný měsíc budou platby, které měly podle
vyhodnocovaného seznamu plateb pořadové číslo vyšší, než bylo pořadové číslo posledního
výherce v daném měsíci, zařazeny na začátek vyhodnocovaného seznamu plateb pro příští
měsíc.

6.2

Účastník může získat výhru jen za předpokladu, že při zadání objednávky ani kdykoli do
oznámení jeho výhry v soutěži neodmítl zasílání marketingových nabídek pořadatele.

6.3

Odmítne-li účastník vybraný jako výherce zasílání marketingových nabídek před tím, než
mu bude sděleno, že získal výhru v soutěži, jeho účast v soutěži zaniká a výhra připadne
dalšímu účastníku v pořadí podle pořadí plateb v rámci příslušného vyhodnocovaného
seznamu plateb. Podmínka uvedená v bodě 6.2 se uplatní i na náhradního výherce
a ustanovení bodu 6.3 může být použito opakovaně. Obdobně se bude postupovat
v případě, že účastník svoji účast v soutěži odmítne nebo bude z jiného důvodu
pořadatelem ze soutěže vyloučen, a to i poté, co mu bylo sděleno, že se stal výhercem.

6.4

Pro vyloučení pochybností, zánik účasti účastníka v soutěži z jakéhokoli důvodu nebude mít
vliv na vyhodnocovaný seznam plateb a pořadí plateb na tomto seznamu nebude v této
souvislosti zpětně upravováno. Namísto účastníka, jehož účast zanikla, bude určen
náhradník postupem dle bodu 6.3.

7.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

7.1

Účastník má právo kdykoli odmítnout účast v soutěži.

7.2

Informace o zpracování osobních údajů účastníků a právech účastníků z toho plynoucích
jsou k dispozici na https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivanipro-zakazniky/ochrana-soukromi.
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7.3

Účastník není oprávněn účastnit se soutěže způsobem odporujícím těmto Pravidlům nebo
aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na
účastníka, nebo poškodit dobré jméno pořadatele.

7.4

Používání jakýchkoliv mechanických, elektronických či obdobných zařízení určených
k získání neoprávněné výhody v soutěži se zakazuje. Porušení uvedeného zákazu anebo
důvodné podezření o takovém porušení bude pro pořadatele důvodem pro nepřiznání
anebo neposkytnutí výhry.

7.5

Účastník výslovně bere na vědomí, že pořadatel má právo kdykoli i bez předchozího
upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany účastníka ukončit či
omezit účast účastníka v soutěži nebo nepřiznat mu nárok na výhru, a to zejména v případě,
že:
7.5.1

účastník nesplňuje podmínky pro účast v soutěži;

7.5.2

účastník porušuje tato Pravidla soutěže nebo je obchází nebo se o to alespoň
pokouší, zejména zadáváním objednávek bez skutečného zájmu o nákup zboží,
excesivním rušením objednávek, nebo excesivním opakovaným objednáváním
zboží malé hodnoty či jinou manipulací nebo podvodným jednáním ve vztahu
k soutěži, pořadateli, příslušnému prodejci zboží nebo ve vztahu k poskytovateli
platebních služeb;

7.5.3

účastník uvede nepravdivé údaje nebo poruší právní předpisy či podmínky vydané
poskytovatelem platebních služeb.

7.6

Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové
sítě, včetně avšak ne výlučně s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídá za
případné nedoručení výhry, pokud byla zaslána na adresu, kterou pořadatel sdělil účastník.

7.7

Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
Pořadatel nezodpovídá za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací
a využíváním výhry. Pořadatel nezodpovídá za případné chyby způsobené osobami
zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže dle těchto Pravidel.

8.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

8.1

Pořadatel má právo požadovat, aby účastník doložil svou totožnost, a to zejména v případě,
že účastník byl vybrán jako výherce výhry. Pro tyto účely může pořadatel požadovat
předložení platného občanského průkazu účastníka nebo jiného dokladu totožnosti.
V případě, že účastník neposkytne pořadateli požadované doklady, pak je pořadatel
oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit.

8.2

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z
důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby či jiného důležitého důvodu. Pokud
z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit, nebo jinak negativně ovlivnit
správu, bezpečnost, čestnost, poctivost, anebo řádný chod soutěže, anebo nebude moci
soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit,
ukončit, upravit, nebo pozastavit soutěž.
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9.

PŘEDÁNÍ VÝHRY

9.1

Výherce je povinen poskytnout nebo potvrdit pořadateli následující pravdivé údaje o své
osobě:
9.1.1

jméno a příjmení,

9.1.2

datum narození,

9.1.3

adresu bydliště (ulice, číslo popisné, obec, PSČ).

9.2

Výhra bude účastníkovi zaslána do 21 dní od oznámení o tom, že byl vybrán jako výherce.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Pořadatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Pravidel. Účinnost změn
nastává zveřejněním, ledaže by pořadatel uvedl jinak.

10.2

Pokud jakékoliv ustanovení těchto Pravidel je nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení
těchto Pravidel a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na
platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Pravidel. Pořadatel
v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným
ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

10.3

Tato Pravidla a vztah mezi pořadatelem a účastníkem se řídí právním řádem České
republiky. V případě soudního řešení sporů mezi pořadatelem a účastníkem je příslušný
obecný soud pořadatele. Tato Pravidla jsou vyhotovena v českém jazyce.

10.4

Jakákoliv komunikace mezi pořadatelem a účastníkem probíhá elektronicky formou
elektronické pošty (e-mailu).

Účastník souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Pravidel jsou poskytovány v jiné textové
podobě, tj. nikoli v listinné podobě, ale pouze elektronicky. Účastník je oprávněn si tyto Pravidla
uložit a vytisknout. Tato Pravidla budou k dispozici online na adrese
https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/pruvodce-heurekou/jak-platit-bezpecne-online
po dobu trvání soutěže a následujících 30 dní.
10.5

Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 31. 1. 2021.
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