®

peří Mareš

Miloš Mareš
Riegrova 216
399 01
Milevsko

Bezplatná infolinka: (+420) 800 100 488
Tel.: (+420) 382 521 226
E-mail: info@peri-mares.cz
Internet: www.peri-mares.cz

INFORMACE K SOUTĚŽI O DOVOLENOU
Obecná ustanovení
Spotřebitelská loterie „Vyhrajte dovolenou“ (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
Organizátorem soutěže je firma Miloš Mareš, se sídlem Praha 9, Pavlišovská 2288, PSČ 193 00,
IČ: 15103374 (dále jen „organizátor“).
Spotřebitelské loterie se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České
republiky (dále jen „soutěžící"), která akceptuje pravidla soutěže a zakoupí službu renovace
péřového výrobku nebo nový výrobek přímo u organizátora, prostřednictvím pobočky nebo e-shopu
v období od 1. 4. 2017 do 31. 1. 2018. Při zakoupení nového výrobku ze skladových zásob na některé
z našich poboček je účast ve slosování podmíněna řádným vyplněním objednávky (Smlouvy
o zhotovení díla) na konkrétní pobočce (sběrně). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním
či obdobném poměru k organizátorovi a osoby jim blízké.
Mechanismus soutěže
Soutěž bude probíhat od 01. 04. 2017 (00:00:01) do 31. 1. 2018 (23: 59: 59), dále jen „období“,
prostřednictvím poboček organizátora, uvedených na adrese www.peri-mares.cz/pobocky
a elektronického obchodu www.peri-mares.cz/shop. Podmínkou pro účast v soutěži je nákup služby
renovace péřového výrobku nebo nového péřového výrobku od firmy Mareš. Při sjednání objednávky
na pobočce je účast ve slosování podmíněna řádně vyplněnou objednávkou. Musí obsahovat název
pobočky, číslo zakázky, jméno zákazníka, telefonní číslo a adresu zákazníka, objednané zboží nebo
službu, datum sjednání objednávky.
Účast v soutěži je možná pouze 1x v určeném období.
O vítězi poukázky na dovolenou v ceně 20 000 Kč, set péřové deky a polštáře na dvoulůžko a péřový
bederní pás rozhodne losování.
V losování bude vygenerována pobočka a číslo zakázky, přičemž e-shop je zahrnut jako pobočka.
První vylosovaný výherce získává poukaz v hodnotě 20 000 Kč, druhý vylosovaný výherce získá set
péřové deky a polštáře na dvoulůžko, třetí vylosovaný výherce získá péřový bederní pás.
Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména, příjmení
a podobizny výherců pro účely firemní reklamy (prezentace na webových stránkách) a že mohou být
pořizovány a zveřejňovány jeho zvukové nebo obrazové anebo zvukově obrazové záznamy
v souvislosti s touto akcí a propagací a reklamou organizátora či produktů nabízených organizátorem.
Výhry a jejich předání
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Výhrami v soutěži je poukázka na dovolenou v ceně 20 000 Kč, set péřové deky a polštáře na
dvoulůžko, péřový bederní pás. Všechny výhry v soutěži jsou výhrami netto, tedy po odvedení
případné srážkové daně.

Výhra musí být uplatněna do 31. 12. 2018. Výherce zajistí doručení faktury za dovolenou v maximální
výši jeho výhry korespondenčně organizátorovi na adresu provozovny Miloš Mareš, Riegrova 216,
399 01, Milevsko nebo fakturu odešle elektronicky na e-mailovou adresu info@peri-mares.cz.
Zároveň o této skutečnosti informuje organizátora telefonicky na čísle 800 100 488. Faktura bude
proplacena do pěti pracovních dnů od dne doručení. V případě, že volba zájezdu výherce překročí
výši výhry, rozdíl mezi skutečnou hodnotou zájezdu a hodnotou výhry hradí výherce. Výherci budou
o výhře vyrozuměni organizátorem prostřednictvím telefonního čísla nebo adresy uvedené
na objednávce do konce května 2018. Výherce je povinen předložit doklad o zakoupení služby
nebo výrobku u firmy Mareš (účtenka za hotové).
Doplňující informace
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Soutěžící má nárok na odhlášení z účasti v soutěži prostřednictvím bezplatné infolinky 800 100 488
nebo e-mailové adresy info@peri-mares.cz, kde sdělí místo zadání zakázky, jméno a číslo zakázky.
Soutěžící ztrácí nárok na výhru jejím neuplatněním ve lhůtě k tomu určené. Soutěžící nemůže
nárokovat jinou výhru, než poukaz na dovolenou, a nemá nárok výhru reklamovat. Soutěžící nemůže
namísto výhry nárokovat plnění v penězích.
Organizátor soutěže nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit
či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností
dle vlastního uvážení.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku
na výhru.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Výhry nejsou soudně vymahatelné.
Do soutěže nebude zařazen zákazník, který využije pouze samostatnou službu čištění peří nebo pouze
ušití sypku.
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