ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., se sídlem Brněnská 74, 691 03 Hustopeče, IČ:
00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B/138. (dále jen „organizátor“).
2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat ve dnech od 21.5. - 24. 5. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“).
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit právnická osoba a fyzická osoba starší osmnácti let. Ze soutěže jsou
vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným
zajištěním soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním jim
uvedených osobních údajů, zejména jméno, bydliště/sídlo, IČ, e-mail a telefon ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a
to pro účely společností tvořící skupinu AGROTEC GROUP, a to na dobu tří let. Účastník soutěže účastí
v soutěži dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického
kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním
znění, za účelem vedení databáze zákazníků a to pro účely společností koncernu organizátora, a to na
dobu tří let. Účastník soutěže účastí v soutěži souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a informací.
Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.
4. POPIS SOUTĚŽE
Soutěž probíhá současně na Facebooku a na Instagramu u vybraného příspěvku. Otázka zní: ,,Jak
velká je největší mobilní překážka roku 2018 JF Double Show?“ Šanci na výhru získává účastník
vložením komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní příspěvek. Na instagramu budou odpovědi
odesílány do directu (pošty). Účastník může využít obou způsobů zároveň se však bude počítat jako
jedna. Stejně tak jako více komentářů/zpráv. Ukončení soutěže je v pátek 24.5.2019 ve 14:00.
5. SEZNAM VÝHER
Výhrou je Powerbanka.
6. OZNÁMENÍ O VÝHŘE
Výherce bude vyrozuměn prostřednictvím sociální sítě, na které bude vybrán ihned po vylosování.
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech otázkách souvisejících s konáním
soutěže.
Organizátor je oprávněn kdykoliv bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž
pozastavit, odvolat, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Tato úplná pravidla
jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách
přísluší vždy organizátorovi.
Do soutěže budou zařazeni všichni účastníci, kteří splní pravidla soutěže. Účastník bude ze soutěže
vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s

pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v
duchu fair play. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na
výhru zaniká, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníku vzniknout. V
případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na
výhru, výhra mu nebude předána.
Pokud stoupne počet výherců nad úroveň, kterou lze rozumně předpokládat, Organizátor si vyhrazuje
právo zastavit vyplácení výher.
Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit soutěž, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k
podvodu nebo trestnému činu, který znemožňuje konání soutěže. Pokud se takové podezření potvrdí,
vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit.
Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou
v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou
brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv
jiná plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Soutěž nemá
charakter veřejného příslibu. Dále účastník nemůže požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v
jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani není
oprávněn požadovat na místo výher peněžní plnění.
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná. Výhry, které ne
nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s
pravidly doručit, propadají bez dalšího organizátorovi.
Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v
soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit
dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit, pokud bude změna
pravidel nutná nebo bude konání soutěže znemožněno nebo ztíženo z důvodu vyšší moci včetně
jakýchkoliv důvodů mimo sféru vlivu organizátora. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s
konečnou platností organizátor.
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