„Pozvi své kamarády a získej novinku od Fernet Stock“
Úplná pravidla akce platná pro Českou republiku
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Pozvi své kamarády a získej novinku od
Fernet Stock“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce.
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Pořadatel akce:

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., sídlo Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň, IČ:
27904636, DIČ: CZ27904636 (dále jen „pořadatel“)

Organizátor akce:

Line Art Group a.s., sídlo Nuselská 46, 140 00 Praha 4, IČ: 27168590,
DIČ: CZ27168590 (dále jen „organizátor“)

1 . Termín a místo konání akce:
Akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) od 18. 07. 2016 00:00:01.hod do
31. 7. 2016 23:59:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“). Účast v této akci není podmíněna nákupem.
Podstatou této akce je, seznámit spotřebitele s novinkami Fernet Stock a zjistit jejich názor na tyto výrobky.
Celkem bude v akci rozdáno 3000 ks lahví Fernet Stock 0,5 l (o příchutích Hruška či Brusinka), dále také jako
vzorky.
2. Jak získat lahev Fernet Stock:

Je to jednoduché. Prostřednictvím odkazu v e-mailu vstoupit na webové stránky,
pokud jste k tomu byli vyzváni, odpovědět na 3 otázky; zaregistrovat se a pozvat 6
svých kamarádů na párty.
Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České
republiky, která obdržela e-mail s odkazem na webovou stránku (specifická URL) výhradně sloužící
pro účely akce. Registrace spočívá ve vyplnění základních registračních údajů (jméno, datum
narození, adresa a telefonní číslo – nezbytné pro dodání lahve Fernet Stock). Následně stačí
vyplněním interaktivní pozvánky pozvat 6 svých kamarádů na párty, ke které v případě splnění
podmínek akce získá 1 láhev Fernet Stock (Hruška či Brusinka). Vyplněním 6ti soukromých (tj. nikoliv
pracovních či firemních) emailových adres kamarádů (starší 18-ti let) systém automaticky pozvánku
rozpošle na uvedené adresy.
V případě, že nejpozději do 10 dnů od zaslání pozvánky potvrdí minimálně 4 pozvaní „kamarádi“ email/
pozvánku a registrace účastníka akce bude správná a úplná, bude na uvedenou adresu odeslán výrobek
Fernet Stock 0,5 l (Hruška či Brusinka).
Láhev Fernet Stock s příchutí získá max. prvních 3000 účastníků akce v pořadí, kteří nejrychleji splnili
uvedené podmínky, tj. odpověděli na 3 otázky, v případě, že k tomu byli e-mailem vyzvání, úplně a správně
se zaregistrovali a minimálně 4 jejich zletilí kamarádi v požadovaném časovém termínu potvrdili pozvánku.
Účastník, jehož kamarádi nepotvrdili pozvánku, získává správnou a úplnou registrací 5% slevu na nákup,
kterou může uplatnit v e-shopu Stock (http://shop.stock.cz/fernet-m/).
3. Předání vzorků:
Celkem rozdáváme 3000x lahev Fernet Stock 0,5 l (Hruška či Brusinka) v hodnotě 169,- Kč
Na ty co se nedostane, jsou správně zaregistrovaní, ale kamarádi pozdě či vůbec nepotvrdili pozvánku,
čeká 5% sleva na nákup výrobků Fernet Stock na http://shop.stock.cz.

Slevový kód bude zaslán v automatickém emailu oznamujícím, že registrace byla úspěšná (úplná), nicméně
nebyly potvrzeny emaily pozvaných „kamarádů“. Automatický email se slevovým kódem bude zaslán
technickým systémem po uplynutí doby 24 hod, ve které měli kamarádi potvrdit pozvánky.
Pořadatel ani organizátor soutěže nechce účastníky nabádat k nadměrnému užívání alkoholu ani ho v
užívání alkoholu podporovat.
O získání lahve Fernet Stock s příchutí budou účastnící informováni na e-mailovou adresu uvedenou v
registraci, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po skončení doby konání soutěže.
Láhev bude účastníkům, zaslaná nejpozději do 60 dnů po obdržení emailu, že splnili všechny podmínky akce
pro obdržení lahve.
Účastník může získat v rámci soutěže jen jednu lahev. Lahev není možné vyměnit za hotovost nebo
požadovat vydání něčeho jiného. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovaný výrobek za výrobek
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výrobku.
4. Všeobecné podmínky:
Na získání vzorku v akci nemá účastník právní nárok. Vzorky ani účast v akci není možné vymáhat právní
cestou. Veškeré nepřevzaté výrobky propadají ve prospěch organizátora akce, který rozhodne o jejich dalším
užití. Za nepřevzatý vzorek se považuje takový vzorek, který se nepodařilo doručit účastníkovi akce, který
splnil všechny podmínky pro obdržení vzorku do 31. 8. 2016. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní
či jinou dopravu vzorků ani za jejich nedoručení či poškození během přepravy. Reklamace vad se na tyto
vzorky nevztahují.
Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o získání uvedeného výrobku, nebo doručení tohoto
oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných
důvodů mimo jeho kontrolu.
Majitelem vzorků/výrobků, které se budou v akci rozdávat je pořadatel STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., který je
taktéž plátcem spotřební daně. Organizátor je pověřený pouze distribuci.
Organizátor akce je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla akce či akci pozastavit, odvolat,
anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi
komunikována na propagačních materiálech v souvislosti s akci, avšak tato úplná pravidla jsou považována
v rámci akce za jediná, úplná a konečná. Organizátor akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí
souvisejícího s konáním akce.
Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, organizátora a všichni zaměstnanci
a spolupracovníci spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé
linii. Dále pak osoby mladší 18-ti let. V případě, že se účastníkem, který má obdržet uvedený výrobek stane
taková osoba, výrobek se takovému výherci neodevzdá.
5. Osobní údaje, souhlas soutěžícího, souhlas kamarádů:
Registrací do akce vyjadřuje účastník akce souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě získání vzorku
a v rámci akce na webu a jiných masmediích a dále, aby pořadatel po dobu pěti let od začátku akce
zpracovával dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jím sdělené osobní údaje v rozsahu
uvedeném v registraci, a to pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb), jakož i pro zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Účastník, zároveň vyjadřuje souhlas s tím,
aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu pěti let od začátku akce použity a zpracovávány v plném rozsahu
k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a
partnery zajišťujícími tuto akci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas
odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho
doručení pořadateli. Účastník má dále všechna práva dle příslušného zákona, tj. zejména právo přístupu k
údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na
omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo
subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
Účastník nese odpovědnost za to a je na výzvu pořadatele nebo organizátora povinen prokázat, že získal
prokazatelný souhlas svých kamarádů s tím, že na jejich soukromý email může být zaslána pozvánka na
párty s Fernet Stock, a že jeho kamarádi jsou starší 18ti let.

6. Ostatní podmínky
V případě pochybností mohou být účastníci soutěže vyzváni k prokázání totožnosti a věku, tedy podmínek
pro účast v této akci. Nesplněním této povinnosti za podmínek určených organizátorem je účastník vyřazen z
akce.
Jakýkoliv úmyslný pokus narušit legitimní chod akce je porušením trestněprávních, správněprávních i
občanskoprávních předpisů a pro takový případ si organizátor vyhrazuje právo požadovat od takového
účastníka náhradu veškerých škod a újmy tím způsobených v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
V případě zjištění takové skutečnosti bude účastník (kromě toho, že bude povinen nahradit veškerou újmu)
automaticky z akce vyloučen.
Organizátor je oprávněn s konečnou platností a bez vysvětlování vyloučit účastníka, a to v případě, že
bude mít podezření, že účastník dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je
v rozporu s dobrými mravy, principy fair play, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této
akce atp. (např. si účastník vytvořil několik soukromých mailových adres, které prezentoval jako „mailové
adresy svých kamarádů“, aby mohl co nejrychleji reagovat na výzvu technického systému, nebo došlo k
dohodě v rámci jedné adresy - jednoho domu atd).
Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy související s internetovým
připojením, soutěžní stránkou nebo s odesláním a doručováním registrací do akce.
Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly této akce nebudou do akce
zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba i přes uvedené má obdržet vzorek/výrobek, nedojde k jejímu
předání.
Všechna rozhodnutí organizátora týkající se akce jsou konečná, bez možnosti odvolání.
Organizátor tímto informuje účastníky akce, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to
výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji
všech běžných webových prohlížečů.
Vyplněním registračního formuláře, potvrzením plnoletosti a souhlasem s podmínkami a pravidly akce, stejně
tak jako se souhlasem se zpracováním osobních údajů, bere účastník na vědomí a souhlasí bezpodmínečně
se všemi podmínkami a ustanoveními těchto podmínek. Tyto údaje budou organizátorem použity ke
ztotožnění účastníků, přiznání cen a jejich doručení. Pokud uživatel nepřijme podmínky akce, nemůže se
akce zúčastnit.
Organizátor má právo kdykoliv během akce změnit výše uvedená pravidla akce, když tato změna je účinná
dnem jejího zveřejnění na webové stránce.

V Praze dne 25.7.2016

