
Pravidla reklamní kampaně – Soutěž o TV Samsung 

 

1. Pořadatel reklamní kampaně 

Reklamní  kampaň  „Soutěž  o  TV  Samsung“  (dále  jen  „kampaň“)  pořádá  společnost  

SMERO,  spol.  s r.o.,  IČ:  255  27  886,  se  sídlem  Odbojářů  695,  664  61  Rajhrad,  C  30553, 

vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „pořadatel“). 

 

2. Místo a doba trvání kampaně 

Kampaň probíhá na území České republiky v termínu od 01.10.2020 do 28.2.2021 včetně. 

  

3. Účastníci kampaně a podmínky účasti v kampani 

Účastníkem  kampaně  může  být  každá  fyzická  osoba  starší  18  let  (dále  jen  „soutěžící“),  

která má doručovací  adresu na území  České  republiky.  Z účasti  na  soutěži  jsou  vyloučeny 

osoby  v  pracovním  nebo  jiném  obdobném  poměru  k  pořadateli  soutěže  a  jejich  rodinní 

příslušníci. 

 

Soutěžící se může zúčastnit kampaně, pokud v době platnosti kampaně zakoupí na e‐shopu: 

eshop.smero.cz,  skleněnou  magnetickou  tabuli  Nobo  Diamond.  Konkrétní  seznam  zboží 

podmiňující účast v kampani je uveden v příloze těchto pravidel. 

 

4. Získání výhry 

Výhrou  se  pro  účely  této  kampaně  rozumí  televizor  Samsung UE55NU7093  v hodnotě  

13.990,‐ Kč včetně DPH (dále jen „výhra“). Pořadatel vložil do kampaně 1 výhru. 

 

Každý  doklad  o  koupi  zboží,  který  splní  podmínky  účasti  v kampani,  bude  zařazen  

do následného slosování. Výherce soutěže bude určen náhodným výběrem, a to na základě 

losování  ze  všech  zařazených  dokladů  o  koupi  do  slosování.  Losování  výherce  proběhne 

v termínu 15.3.2021. 

 

Výhra bude  výherci předána obchodním  zástupcem nebo pověřenou osobou osobně a  její 

vydání je podmíněno podpisem předávacího protokolu. 

 

Soutěžit je možné opakovaně, při splnění výše uvedených podmínek. 

 

Výhrou  v kampani  nedochází  k uzavření  kupní  smlouvy  na  výhru.  Na  výhru  se  nevztahují 

práva z odpovědnosti za vady zboží. 

 

5. Všeobecné podmínky 

Soutěžící  svojí  účastí  v této  kampani  bere  na  vědomí,  že  poskytnuté  osobní  údaje  jsou 

nezbytné pro plnění práv a povinností pramenících z  jeho účasti v kampani, a že pořadatel 

bude za tímto účelem poskytnuté osobní údaje zpracovávat ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu  a  Rady  EU  č.  2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016  o  ochraně  fyzických  osob  v 

souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení 

směrnice  95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů)  a  dále  dle  zákona  č. 

110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobních  údajů,  v  platném  znění.  Soutěžící  uděluje  v  případě 

výhry  pořadateli  kampaně  souhlas  s  použitím  své  fotografie,  obrazových  snímků  a 

obrazových  a  zvukových  záznamů,  týkajících  se  jeho  osoby  a  jeho  projevů  osobní  povahy 



pořízených  pořadatelem  kampaně  v  souvislosti  s  předáváním  výhry  v  propagačních 

materiálech,  webových  stránkách  a  sociálních  sítích,  v  rámci  této  reklamní  kampaně. 

Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu udělení souhlasu do uplynutí 2 let 

ode dne  skončení  reklamní kampaně. Soutěžící má právo  svůj  souhlas odvolat písemně na 

adrese pořadatele kampaně, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo na 

jejich opravu. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla reklamní kampaně, reklamní kampaň 

zrušit  či  přerušit.  Pořadatel  si  dále  vyhrazuje  právo  nahradit  výše  uvedenou  výhru  výhrou 

obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výhry. Konkrétní 

vyobrazení  výhry na propagačních materiálech  je pouze  ilustrativní. Pořadatel  je oprávněn 

kontrolovat  splnění  všech  podmínek  kampaně  a  v případě  sporu  rozhodnout  s konečnou 

platností o jakékoliv otázce s kampaní spojenou. 

 
Pořadatel je oprávněn vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících z kampaně v případě, že by takový 

soutěžící  porušoval  pravidla  kampaně,  a  to  bez  náhrady  nákladů  nebo  škody,  která  by 

soutěžícímu mohla  vyloučením  vzniknout. Na  výhru  není  právní  nárok.  Výsledky  reklamní 

kampaně  jsou  konečné,  bez možnosti  odvolání.  Vymáhání  výhry  či  účasti  v  této  reklamní 

kampaně právní cestou či alternativní plnění výhry v penězích je vyloučeno.  

 

Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí na internetové adrese www.smero.cz. 

 

Seznam zboží podmiňující účast v kampani 

Kód zboží  Označení zboží 

4125175  Skleněná tabule Nobo Diamond, bílá, úhlopříčka 31" (79 cm) 

4125176 Skleněná tabule Nobo Diamond, bílá, úhlopříčka 45" (114 cm) 

4125177   Skleněná tabule Nobo Diamond, bílá, úhlopříčka 57" (144 cm) 

4125178   Skleněná tabule Nobo Diamond, bílá, úhlopříčka 85" (215 cm) 

4125191   Skleněná tabule Nobo Diamond, s oblými rohy, úhlopříčka 45" (114 cm) 

4125192   Skleněná tabule Nobo Diamond, s oblými rohy, úhlopříčka 57" (144 cm) 

4125193   Skleněná tabule Nobo Diamond, s oblými rohy, úhlopříčka 85" (215 cm) 

 
 


