Pravidla soutěže o Poukázky na nákup v
PEPCO
1.Pořadatel a organizátor
1.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Euro Mall Brno Real Estate,
s.r.o., IČ: 261 61 478, se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,
Česká republika, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 75746 (dále jen „organizátor“), která tímto určuje pravidla a podmínky této
soutěže (dále jen „pravidla“), která jsou v úplném znění k dispozici také na
webu http://www.futurumbrno.cz/aktuality/soutez-pepco

2.Místo a doba trvání soutěže
2.1. Soutěž je pořádána na území České republiky na sociálních sítích obchodního
centra Futurum Brno (dále jen „místo konání soutěže“)
2.2. Soutěž trvá od 5. 6. 2020 0:00:00 do 10. 6. 2020 23:59:59 (dále jen „doba trvání
soutěže“).

3.Název soutěže
3.1. „Soutěž o Poukázky na nákup v PEPCO“ (dále jen „soutěž“).

4.Kdo se může zúčastnit soutěže
4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která po celou dobu trvání
soutěže splňuje následující obecné podmínky účastni v soutěži:
• je starší 18 let. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se
souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící
mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v
průběhu soutěže či před předáním výhry.
•

není omezena na svéprávnosti, a

•

má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“).

4.2. Ze soutěže budou, dle výlučného uvážení organizátora, vyloučeni (případně jim
nebudou poskytnuty výhry) účastníci, kteří:
• nesplní kteroukoli z podmínek soutěže uvedenou v těchto pravidlech;
•

budou v souvislosti se soutěží jednat v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se soutěží dopustí
podvodného jednání;

•

uvedou v souvislosti se svou účastí v soutěži nepravdivé nebo neúplné osobní
údaje dle čl. 6.1 těchto pravidel;

•

jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi nebo se
považují za osoby blízké zaměstnancům nebo zaměstnancům nájemců.

5.Ceny
5.1. Hlavní cena: Každý účastník soutěže, který splní podmínky účasti v soutěži dle
čl. 4 pravidel a postupem dle čl. 6 těchto pravidel může na základě náhodného
losování vyhrát jednu z 15 cen – 5x Poukázky na nákup do PEPCO v hodnotě
500,- Kč, 10x Poukázky na nákup do PEPCO v hodnotě 300,- Kč. Poukázky na
nákup mají platnost do 30. 6. 2020.
5.2. Soutěžící může vyhrát nejvýše jednu cenu.
Soutěž bude losována 11.6.2020 a výherci neprodleně kontaktováni prostřednictvím
soukromé zprávy na Facebooku.

6.Průběh soutěže
6.1. Pro účast v soutěži účastník odpoví na Facebookové stránce OC Futurum Brno
a napíše správnou odpověď na soutěžní otázku.

7.Osobní údaje
7.1. V rámci soutěže se nesbírají žádné osobní údaje a kontaktní údaje slouží čistě
za účelem předání výhry.

8.Další ustanovení
8.1. Výhru v soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její
hodnoty v penězích. Zároveň organizátor neodpovídá za případnou újmu a škody
vzniklé nesprávným užitím výhry, výhru není možné reklamovat (uplatňovat práva z
vadného plnění). Veškeré spory, které vyplývají z této soutěže nebo vzniknou v
souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně organizátor dle svého volného
uvážení.
8.2. Organizátor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu
elektronických zpráv a/nebo dat.
8.3. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky
soutěže nebo nahradit nepeněžitou výhru v soutěži za jiné věcné ceny v obdobné
hodnotě. Takové rozhodnutí organizátora je účinné ode dne jeho uveřejnění na
webových stránkách soutěže.
8.4. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení. Organizátor
může zveřejnit zjednodušené informace o soutěži nebo jejích pravidlech v rámci své
reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových
zjednodušených informací o soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo
propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto pravidel, mají tato pravidla
vždy přednost.
8.5. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k
elektronické sociální síti Facebook.
V Brně dne 1. 6. 2020

Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o.

