Pravidla soutěže

1. Úvod
1.1. Soutěž se řídí těmito Pravidly soutěže (dále jen „Pravidla“).
2. Pořadatel a organizátor soutěže
2.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Meopta – optika, s.r.o.,
Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, Česká republika, IČO 47677023, DIČ CZ47677023
3. Místo konání a doba trvání soutěže
3.1. Soutěž probíhá neomezeně ve všech zemích světa, kam pořadatel soutěže přímo
dodává své výrobky.
3.2. Doba trvání soutěže je stanovena na období mezi 1.1.2018 až 29.2.2019.
4. Podmínky účasti
4.1. Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby.
4.2. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení zboží v době od 1.1.2018 do 31.12.2018,
na které se vztahují výhody prodloužené 30leté nebo doživotní záruky
4.3. každý soutěžící se může zúčastnit soutěže jen jednou, prostřednictvím jedné
registrace prodloužené záruky na zakoupený výrobek.
5. Výhry
5.1. Výhry v soutěži
1. cena - 1x dalekohled MeoRange 10x42 HD (vyjma USA, kde je dodání tohoto výrobku
zákonem omezeno, zde se přesouvá 2. cena na místo 1., 3. na místo2 atd.)
2. cena - 1x dalekohled MeoStar B1 10x42 HD
3.cena - 1x dalekohled MeoPro 10x42 HD
4. až 1003. cena - 1x lovecký nůž Victorinox.
5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v informacích o soutěži
nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů
nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez
vynaložení nepřiměřeného úsilí.
5.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně
poskytnout jinou věcnou náhradu.
5.4. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách organizátora a bude jím zaslána
e-mailová zpráva s oznámením o výhře. E-mailová zpráva s oznámením o výhře bude
obsahovat buď sdělení o tom, dokdy bude pořadatel kontaktovat výherce nebo pokyny
pro předání výhry. Tato zpráva bude doručena na e-mailovou adresu soutěžícího
zadanou do přihlašovacího/soutěžního formuláře
5.5. Výhry, které se výhercům nepodaří doručit do 30.6.2019 z důvodu nereagování na
výzvu dle bodu 5.4., propadají bez náhrady pořadateli
Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplnění kontaktních formulářů nebo
prostřednictvím e-mailu, samozřejmě považujeme za důvěrné. Vaše údaje používáme
výhradně za sjednaným účelem tak, abychom mohli zpracovat váš dotazník a pouze
po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Sdělování těchto údajů třetím
osobám nenáležejícím ke skupině Meopta zásadně vylučujeme.

