
Pravidla soutěže 

Obecná ustanovení 

Obchodní společnost CESK a. s., IČ 255 694 65, DIČ CZ 255 694 65, sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 604 

15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3027 (dále jen 

společnost CESK, a. s.) organizuje v termínu od 2. 7. 2014 do 31. 7. 2014 marketingovou soutěž 

(dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže. 

 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 

18 let. 

 Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze jednou. 

 Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti CESK, a. s., ani jejich rodinní příslušníci. 

 Vyplněním formuláře nacházejícího se na webových stránkách společnosti CESK, a. s. na 

adrese http://www.frigomat.cz/reference-soutez/, uvedením slovního hodnocení 

spokojenosti s produkty společnosti CESK, a.s. (dále jen „Reference“), uvedením souhlasu o 

zařazení do soutěže a poskytnutím svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, název 

provozovny / firmy, kraj a e-mail), se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad 

pravidla Soutěže. 

 Referencí je pak myšleno slovní hodnocení spokojenosti zákazníka se službami či produkty 

společnosti CESK, a.s. a Frigomat, které je doplněné o minimálně tři fotografie (v 

minimálních rozměrech 800x600 pixelů) produktu instalovaného v provozovně zákazníka. 

 

Průběh soutěže 

Soutěž probíhá v termínu 2. 7. 2014 do 31. 7 2014 včetně. Účastníkem Soutěže se může stát 

každý, kdo akceptuje pravidla Soutěže, splní podmínky uvedené v části Obecná ustanovení těchto 

pravidel a dále splní následující podmínky:  

 vyplní Formulář na adrese http://www.frigomat.cz/reference-soutez/, 

 uvede souhlas o zařazení do Soutěže, který je součástí Formulář, 

 poskytne své kontaktní údaje, přesněji jméno, příjmení, název provozovny / firmy, kraj a 

kontaktní e-mailovou adresu, 

 uvede slovní hodnocení (Referenci) ke službám a produktům společnosti CESK, a.s. 

 připojí k Referenci min. tři, maximálně pět fotografií s produktem společnosti CESK, a.s. 

instalovaným v provozovně soutěžícího, 

 a Formulář odešle. 

Organizátor nezařadí do soutěže účastníky, kteří nesplní výše uvedené podmínky nebo Formulář 

s referencí odešlou po 31. 7. 2014; 23:59:59 hod. 

http://www.frigomat.cz/reference-soutez/
http://www.frigomat.cz/reference-soutez/


Ceny této Soutěže vyhrají Účastníci, kteří řádně vyplní a následně odešlou Formulář v uvedeném 

pořadí níže, tzn., že vyplní kontaktní údaje, uvedou slovní hodnocení a připojí požadované 

fotografie (viz výše), uvedou souhlas o zařazení do soutěže, Formulář odešlou a ten je v uvedeném 

pořadí zapsán do databáze společnosti CESK, a. s. 

 1. cenu získá respondent, který odešle referenci jako 75. v pořadí. 

 2. cenu získá respondent, který odešle referenci jako 50. v pořadí. 

 3. cenu získá respondent, který odešle referenci jako 25. v pořadí. 

 4. cenu získá respondent, který odešle referenci jako 1. v pořadí. 

O pořadí, respektive o výhercích, rozhoduje datum a čas zaznamenání Formuláře do databáze 

společnosti CESK, a. s. 

 

Ceny 

Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující ceny: 

1. Cena: kávovar DeLonghi ECAM 22.110 SB v hodnotě 11 990 Kč včetně DPH 

(http://www.cesk.cz/kavovar-delonghi-ecam-22-110-sb-stribrny/). 

2. cena: kávovar NESPRESSO PIXIE 125. S v hodnotě 4 023 Kč včetně DPH 

(http://www.cesk.cz/domaci-kavovar-espresso-delonghi-icona-eco-310-bk/) 

3. cena: automatický kávovar NEPRESSO "U" EN110.B v hodnotě 3 013 Kč včetně DPH. 

(http://www.cesk.cz/domaci-toustovac-delonghi-icona-cto-2003-b/). 

4. cena: domácí výrobník sody SodaStream Penguin v hodnotě 4 527 Kč včetně DPH. 

(http://www.cesk.cz/vyrobnik-sody-penguin-sodastream-domaci/).  

 

Společnost CESK, a. s. překontroluje do 15. 8. 2014 ve svém sídle přijaté Reference a prověří, že 

příslušný Účastník splnil podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech. 

Výherci Soutěže se stávají Účastníci Soutěže, kteří splnili podmínky v těchto pravidlech, a řádně 

vyplnili Formulář v pořadí uvedeném v těchto pravidlech v části „Průběh soutěže“. 

Společnost CESK, a. s. bude výherce kontaktovat elektronicky na e-mail výherce, který uvedl 

Účastník před odesláním dotazníku, a to nejpozději ve lhůtě dvaceti (10) pracovních dnů po 

vyhodnocení Soutěže. Zároveň budou výherci zveřejněni na webových stránkách společnosti CESK, 

a.s. 

Cena bude výherci zaslána společností CESK, a. s. poštou na adresu, kterou účastník sdělí zástupci 

společnosti CESK, a. s. prostřednictvím e-mailu, případně si cenu výherce vyzvedne na provozovně 

společnosti CESK, a.s. (Jarní 1058/44i, 614 00; Brno - Maloměřice) 

http://www.cesk.cz/kavovar-delonghi-ecam-22-110-sb-stribrny/
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Nepřevzaté výhry, či výhry účastníků, kteří nereagují na zprávu společnosti CESK, a. s. o výhře, 

propadají po uplynutí lhůty patnácti (15) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže ve prospěch společnosti 

CESK, a. s. 

 

Osobní údaje 

 Zasláním Reference (odesláním Formuláře) dává Účastník společnosti CESK, a. s. ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a 

účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu 

zejména jméno, příjmení, e-mail za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny.  

 Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno a příjmení, fotografie a slovní 

projevy mohou být použity pro účely propagace CESK, a. s. 

 

Ostatní ustanovení 

Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nelze 

výhru ze Soutěže právně vymáhat. 

Společnost CESK, a. s. si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za 

ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě. 

Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním 

odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly. 

Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně 

společnost CESK, a. s. dle svého uvážení. 


