ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUT ŽE:
„Vyhrajte pra ku Bosch“
Místo a termín sout že :
Sout ž bude probíhat ve všech obchodech Interspar na území eské republiky v období
od 21.11.2012 do 5.12.2012.
astník sout že:
astníkem sout že se stává ten, kdo v uvedeném období koupí prací prost edek Persil Duo-Caps
v minimální celkové hodnot 399 K . Hodnotou 399 K se myslí celková cena s DPH, která je za uvedené
výrobky

fináln

zaplacena

po

ode teních

všech

p ípadných

slev.

Tento

nákup

oprav uje

k

ziskání garantované výhry - wc bloku Bref DuoAktiv originál 60ml Pine . K ú asti v sout ži o pra ku Bosch je
eba navíc zaslat i registra ní SMS.
Výhra :
Garantovaný dárek: Bref DuoAktiv originál Pine 60 ml
10x pra ka Bosch
Vyhodnocení:
Podmínkou získání garantovaného dárku – wc bloku Bref DuoAktiv Originál 60ml Pine – je jednorázová
koup

Persilu DuoCaps v celkové min. hodnot

399 K . Dárek zdarma si vezm te z regálu, jeho cena

nebude na pokladn ú tována,
S toutéž ú tenkou lze dále sout žit o pra ku Bosch. K ú asti je t eba zaslat registra ní sms.
Vyhrává každá 40. platná sms do vy erpání zásob.
Tvar sms: persilcaps spar cislo uctenky na íslo +420 739 325 002.
Vzorová sms: persilcaps spar 11111111
Cena sms se ídí tarify operátora. Nepoužívejte diakritiku. Dodržujte p edepsaný tvar sms. Malá a velká
písmena nerozhodují. Do sout že je možno se zapojit opakovan , vždy však s novou platnou ú tenkou.
Nákup je nutno realizovat v dob

trvání sout že. Sout žní sms je nutno zaslat v termínu konání sout že,

nemusí být ale zaslána v den nákupu.

Vyhodnocení:
Výherci budou do 14 dn od skon ení sout že informováni o výh e na telefonním ísle, ze kterého byla
odeslána SMS. V p ípad pochybností o pravosti ú tenky m že být ú astník kdykoliv vyzván k zaslání skenu
tenky i poskytnutí dopl ujících informací k nákupu. Pokud tak neu iní do 10 dn od vyzvání, budou jeho
sms ze sout že vy azeny.
S výhercem bude domluveno p edání pra ky . P i p evzetí výhry p edloží doklad o výše uvedeném nákupu.
Nárok na p edání výhry vzniká teprve p edložením originální ú tenky za nákup výrobk v sout žním období.

Za výherce se v p ípad pochybností považuje osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávn

disponuje

SIM kartou k mobilnímu íslu, ze kterého byla odeslána SMS.
Výhra bude p edána dle individuální dohody s každým výhercem. P evzetí výhry potvrdí výherce podpisem
edávacího protokolu. Výhry budou výherc m rozváženy postupn dle telefonické dohody. V p ípad , že se
výherce nedostaví k p evzetí výhry podle dohody, propadá výhra ve prosp ch organizátora.

Organizátor sout že :
Organizátorem (provozovatelem) sout že je Henkel

R, spol. s r.o., se sídlem U Pr honu 10,

170 04 Praha 7, I 15889858, zapsaná u rejst íkového soudu v Praze, sp. zn. 2607, oddíl C.
Odpov dnost:
Organizátor není zodpov dný za p ípadné škody zp sobené používáním i manipulací s výhrou získanou
v rámci sout že po p evzetí výhry..

Další podmínky sout že :
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této sout že podle vlastního uvážení.
Organizátor si vyhrazuje právo sout ž kdykoli ze závažných d vod zm nit, pozastavit i zrušit. Organizátor
zajistí uhrazení p ípadné srážkové dan v souladu s p íslušnými právními p edpisy. Místo výhry není možné
požadovat vyplacení hotovosti. Sout že se smí zú astnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doru ování
na území

R.

Ze sout že jsou vylou eni všichni zam stnanci Organizátora sout že a všechny ostatní na sout ži
spolupracující subjekty. Vylou ení se vztahuje také na osoby t mto vylou eným osobám blízké, tzn. všechny
osoby v p ímém p íbuzenském vztahu (rodi e, manžel / manželka, d ti, sourozenci). V p ípad , že se n která
z t chto osob stane výhercem, výhra jí nebude p edána.
Osobní údaje :
astí v této sout ži vyjad uje každý ú astník sv j souhlas s tím, aby Organizátor nebo jím pov ená osoba
bezplatn

použila obrázky, fotografie a audio a video nahrávky ú astníka, které Organizátor získá v

souvislosti s organizováním a vyhodnocováním sout že a prezentací výherc , pro reklamní ú ely ve
prosp ch Organizátora.

Ú astník rovn ž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje byly

zpracovávány Organizátorem za ú elem vyhodnocení této sout že. Dále potvrzuje, že tyto údaje poskytl
dobrovoln , že je informován, že má právo k jejich p ístupu a m že požadovat jejich opravu i úpravu.
astník souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty ke zpracování t etím osobám.

Pravidla
Tato oficiální pravidla sout že jsou dostupná po celou dobu trvání sout že na internetové stránce
www.pereme.cz

