Pravidla spotřebitelské soutěže
„Vyhraj s Aquacupem“
Pořadatel a organizátor soutěže:
Aquacup s.r.o.
se sídlem: Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 572 591 800, fax. +420 518 327 681
e-mail: aquacup@aquacup.cz
www.aquaucup.cz
IČ: 262 17 597
DIČ: CZ 262 17 597
1. Účast v soutěži
1.1 Právo účastnit se soutěže má každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České
republice nebo na Slovensku, a která se koupí jakéhokoli výrobku ze sortimentu firem
Aquacup nebo Aquatrading stala zákazníkem firmy Aquacup s.r.o. nebo Aquatrading
s.r.o. Soutěže se nemohou účastnit zákonní zástupci a zaměstnanci firmy Aquacup
s.r.o. a Aquatrading s.r.o. a jejich rodinní příslušníci, dealeři obou firem a jejich
rodinní příslušníci a další odběratelé, kteří nejsou koncovými zákazníky firem
Aquacup s.r.o. a Aquatrading s.r.o., včetně instalatérů. Pro naše odběratele je v roce
2016 připraven speciální bonusový program.
1.2 Účastník soutěže dává odesláním vyplněného soutěžního kupónu souhlas s pravidly
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
1.3 Pořadatel soutěže těmito pravidly informuje účastníky soutěže, že osobní údaje v rozsahu
jména, příjmení a kontaktních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail) dává účastník
k dispozici ke zpracování a následnému využití pro marketingové účely, a že tyto údaje
budou zpracovány v elektronické podobě pro účely soutěže v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu
odpovídající tomuto ujednání, za dodržení uvedeného zákona.
1.4 Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl pořadateli soutěže zejména
z důvodu opravy, blokování nebo doplňování. Soutěžící má právo svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů odvolat následujícími způsoby:
- písemně: Aquacup s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká republika
- e-mailem: aquacup@aquacup.cz
- faxem: +420 518 327 681
Tímto však bude vyloučen z další účasti na soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra,
která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni
nárok.
1.5 Provozovatel neodpovídá za správnost údajů zaslaných účastníkem soutěže. Zjistí-li se, že
uvedené údaje nejsou pravdivé, správné či aktuální, a že chyba není na straně
provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, neplatná nebo nečitelná
adresa) a následně se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese
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za to pořadatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví pořadatele a
nebude účastníkovi předána.
2. Všeobecné podmínky
2.1 Provozovatel soutěže je oprávněn dohlížet na dodržování podmínek soutěže účastníky.
Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se soutěží posuzuje a s konečnou
platností řeší provozovatel. Účastník, který úmyslně či neúmyslně porušil pravidla,
nesplnil podmínky pro uznání výhry a tímto má pořadatel právo jej vyřadit ze soutěže.
V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde
ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky uvedené v pravidlech soutěže, je provozovatel
oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry v plné její výši.
2.2 Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Fotografie na propagačních materiálech jsou pouze ilustrativní. Reálná výhra se může
mírně lišit (značka, barva, atd.). Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi
soutěže. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher
prostřednictvím zásilkových či poštovních služeb.
2.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat pravidla soutěže, zkrátit nebo
prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit či pozastavit a to kdykoliv, bez udání
důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou
účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v soutěži jsou
účinné ode dne jejich zpřístupnění na www.aquacup.cz. Pravidla mohou být ve zkrácené
verzi uveřejňovány v propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná
pravidla jsou považována za jediná, platná a konečná. Pravidla jsou též k nahlédnutí
v písemné podobě v sídle firmy Aquacup s.r.o.
3. Průběh soutěže
3.1 Soutěž „Vyhraj a Aquacupem“ probíhá od 15.12.2015, 0:01 hod do 9.12.2016, 23:59 hod
na území Evropské unie v prodejnách s logem Aquacup nebo Aquatrading, e-shopech se
sortimentem čerpací techniky Aquacup nebo Aquatrading. Ke každému zakoupenému
výrobku zákazník obdrží jeden slosovatelný kupón. Pro přihlášení do soutěže je nutno
zaslat kupón zcela vyplněný a opatřený dopisní známkou v hodnotě 13 Kč na adresu:
Aquacup s.r.o., Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou, nebo jej může zanechat na
prodejním místě. Všechny kupóny budou před termínem slosování shromážděny na adrese
pořadatele. Platným účastníkem se stává ten, kdo vyplní čitelně své jméno,
doručovací adresu a telefon nebo platný email. Bez vyplnění těchto údajů je kupón
neplatný a nebude zařazen do soutěže. Název výrobku, datum prodeje a razítko je
povinen vyplnit příslušný prodejce. Bez těchto údajů se kupon taktéž stává
neplatným. Každá osoba může zaslat neomezený počet kupónů za dobu trvání soutěže.
3.2 Do slosování budou zařazeny pouze kupony došlé do pátku 9. 12. 2016. Později došlé
kupóny nebudou do slosování o výhry již zařazeny, ale můžou být zařazeny do slosování
v příštím roce. Slosování proběhne v pondělí dne 12. 12. 2016. Výherci budou
kontaktováni telefonicky nebo e-mailem pořadatelem po skončení soutěže.
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3.3 Výhra 1. místa bude předána v prodejně prodejce, kde bylo zboží zakoupeno. Na požádání
bude výherci cena zaslána poštou nebo přepravní společností.
3.4 V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy byl
k jejímu vyzvednutí vyzván, výhra propadá pořadateli soutěže.
4. Výhra
1. cena – Týdenní plavba na hausbótu po řece Moravě v hodnotě 20 000,- Kč
Další výhry:
2. cena – Čerpací technika Aquacup nebo Aquatrading v hodnotě 12 000,- Kč
3. cena - Čerpací technika Aquacup nebo Aquatrading v hodnotě 9 000,- Kč
4. cena - Čerpací technika Aquacup nebo Aquatrading v hodnotě 6 000,- Kč
5. cena - Čerpací technika Aquacup nebo Aquatrading v hodnotě 5 000,- Kč
6. - 10. Cena - Čerpací technika Aquacup nebo Aquatrading v hodnotě 3 000,- Kč
11. - 30. Cena - Čerpací technika Aquacup nebo Aquatrading v hodnotě 2 000,- Kč
31. - 50. Cena - Čerpací technika Aquacup nebo Aquatrading v hodnotě 1 000,- Kč
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