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PODROBNÁ PRAVIDLÁ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

ROWENTA ELITE MODEL LOOK 

 

 

Pořadatel akce: 

ELITE MODEL Management Prague, Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, ČR 

 

Organizátor akce:  

GROUPE SEB ČR s.r.o., Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8 

 

Název marketingové akce: 

Soutěž – Získej fotobook Elite s Rowentou 

DOBA TRVÁNÍ AKCE:  

od 1. 3. 2018 do 31. 4. 2018 

 

Místo konání akce: Česká republika 

 

PODMÍNKY ÚČASTI:  

Do akce se může zapojit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky ve věku 13-ti a více let 
v čase zapojení se do akce. 

 

Mechanika akce: 

1. Do této akce jsou zapojeny všechny výrobky kategorie Personal Care – osobní péče Rowenta (žehličky na vlasy, 
fény, vlasové kulmy, epilátory, zastřihávače vlasů a vousů), v aktuální nabídce českých obchodů.  

 
 

Účastník akce, který zakoupí produkt, na který se akce vztrahuje, a zašle kopii účtenky s kontaktními údaji na 

mailovou adresu  soutez@rowenta.cz (nejpozději do 30.4.2018, rozhoduje datum podaní zásilky), bude zařazen do 

výběru vítěze soutěže.    

mailto:soutez@rowenta.cz
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2. Platná je jen viditelná a rozpoznatelná kopie dokladu o nákupu, přičemž nákup musí proběhnout v rámci území 

České republiky. Soutěžící se soutěže může zúčastnit opakovaně – vždy však s novým soutěžním nákupem, resp. 

novým daňovým dokladem – účtenkou / fakturou.  

Není rozhodující, zda bude na daňovém dokladu – účtence / faktuře uvedených více soutěžních výrobků, pro 

registraci do soutěže je možné ho použít pouze jednou. 

Pro vyloučení pochybností je stanoveno, že na prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel 

je možné použít originály daňových dokladů (účtenek / faktur), z kterých bude jednoznačně vyplývat realizace 

příslušného soutěžního nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné pro 

prokázání soutěžního nákupu doložit společně s daňovým dokladem též prodavačem ručně vyplněný originální 

doklad s vypsanými názvy všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, což obdobně platí i 

pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence či faktuře, které se vyžadují těmito soutěžními pravidly.   

3. Do soutěže se může zapojit každý účastník nad 13 let, pokud není držitelem OP – s příslušným zákonným 

zástupcem, který odpovídá za účastníka. Do soutěže se může zapojit účastník s trvalým pobytem v ČR. Každý 

účastník, který se zapojí do soutěže a pošlě kopii daňového dokladu na uvedený mail, souhlasí s podmínkami 

soutěže, stejně jako se zařazením kontaktních údajů do dazabáze pro reklamní účely společnosti GSB  

4. Všichni zapojení účastníci budou zařazeni do výběru vítěze, který získá možnost nafocení reklamního fotobooku 

agenturou Elite, v hodnote 7 500 Kč, a výrobky ROWENTA v hodnotě 10 000 Kč dle výběru společnosti GSB. 

5. Získané ceny se nedají vyměnit za finanční hotovost, vítěz nemá právo na dodatečnou výměnu obsahu výhry za 

jiný.  

6. Vítěz se zavazuje, že získanou cenu uplatní do 31.8.2018 (realizace fotobooku) a organizátor se zavazuje, že 

výhru (výrobky Rowenta) doručí do 30 dní od vyhlášení vítěze.  

7. Vítěz soutěže si po převzetí výhry nebude dodatečně nárokovat přídavné služby k výhře, výhru převezme bez 

nároku na další kompenzace.  

8. Výběr vítěze soutěže podléhá legislativnímu pořádku, bude vybrán jako stý účastník soutěže. Vítěz bude 

vyhlášen nejpozději do 10 dní od skončení soutěže a jeho jméno bude zveřejněno na stránce www.rowenta.cz 

a zároveň bude kontaktován na mailové adrese odesílatele.  

9. Přesná pravidla soutěže jsou doustupná na www.rowenta.cz 

10. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: Zapojením se do akce účastník vyjadřuje souhlas s pravidly akce. 

S osobními údaji se bude zacházet ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších změn. Účastník zapojením se do akce dobrovolně poskytuje organizátorovi na předem neurčenou dobu 

svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které poskytne v rámci akce organizátorovi, za účelem 

prověření totožnosti účastníka a předání bonusu. Osobní údaje budou přiměřeným způsobem použity v rámci 

období 10 let v marketingové komunikaci organizátora. Dále účastník poskytuje souhlas s tím, že organizátor může 

osobní údaje účastníka zaznamenávat na nosiče informací / do informačního systému, s čímž účastník svojí účastí 

v akci souhlasí. Účastník, který poskytnul své osobní údaje zodpovídá za jejich správnost a pravdivost.  

11. Účastník akce se zapojením do soutěže zavazuje organizátorovi, že přijímá pravidla akce.  

12. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího konání nebo akci 

zrušit či pozastavit.  

13. Pořadatel nezodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky s výhrou.  

14. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučený.  

15. Aktuální znění pravidel bude po dobu celého konání akce k dispozici na www.rowenta.cz 

 

 

http://www.rowenta.cz/
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16. Organizátor akce je oprávněn kontrolovat veškeré podmínky pro účast v akcii a v případě nesrovnalostí posoudit 

a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené s akcí. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv 

z účastníků akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez 

náhrady nákladů či škod, které my mohly vyloučením vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučený z akce, 

bude výrobek vrácený na jeho adresu. Případné námitky k průběhu akce je možné orgaizátorovi zaslat doporučeně 

do 3 pracovních dní od ukončení akce výhradně písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. 

Námitky podané po tomto termínu nebudou akceptovány. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. 

V Praze dne 

 

Zapojení prodejci: 

Alza 

Mall 

Elektroworld 

Datart 

OKEY 

K&B 

DDC 

Makro 

 


