
LOSOVÁNÍ O ŠŤASTNÉ PODZIMNÍ CENY 

Pravidla marketingové soutěže 

 
Tento dokument upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „Losování o šťastné 

podzimní ceny“, kterou pro své klienty pořádá společnost CreditKasa s.r.o. (dále jen „soutěž“). 

   

I. Pořadatel soutěže 

1. Pořadatelem soutěže je společnost CreditKasa s.r.o., se sídlem Hradecká 2526/3, Vinohrady, 

130 00 Praha 3, IČO: 04823541, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod 

sp. zn. C 254110 (dále jen „společnost CreditKasa“ nebo „pořadatel“). 

II. Trvání soutěže 

1. Soutěž bude probíhat v termínu od 3. 10. 2022 do 16. 10. 2022 (dále jen „doba konání 

soutěže“). 

III. Účast v soutěži 

1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane automaticky každý klient společnosti 
CreditKasa, který v průběhu doby konání soutěže se společností CreditKasa uzavře smlouvu o 

podnikatelském úvěru jakéhokoli typu, a to na základě žádosti zpřístupněné klientovi 
prostřednictvím reklamního banneru či stránky upozorňující na soutěž. Každému soutěžícímu 
bude přidělen unikátní identifikátor. 

2. Soutěžícím se nemůže stát osoba, která je v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli 
soutěže ani osoba této osobě blízká ve smyslu občanského práva.  

IV. Určení výherců  

1. Po skončení doby soutěže pořadatel prostřednictvím internetového generátoru náhodných čísel 

(www.random.org) určí tři soutěžící, kteří se stanou výherci soutěže, a to v pořadí od třetího do 

prvního místa. 

V. Výhry a jejich předání  

1. Výherci po splnění podmínek soutěže obdrží tyto věcné výhry: 1. místo – notebook HP ProBook 

440 G8, 2. místo – bluetooth reproduktor AIWA SB-X99J a 3. místo – bezdrátová sluchátka Sony 

True Wireless WF-SP800N. Výherce si nemůže nárokovat jinou výhru, než která́ mu bude 

předána, požadovat finanční́ protiplnění v hodnotě výhry, ani výhru u pořadatele reklamovat. 

2. Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím kontaktních údajů, které má pořadatel 

k dispozici a budou vyzváni k účasti na oficiálním předání výher, které se uskuteční v termínu 

určeném pořadatelem, a to v sídle pořadatele nebo na jiném pořadatelem určeném místě. 

Součástí předání výher bude mimo jiné pořízení fotodokumentace, kterou bude spolu 

s vybranými osobními údaji o výherci pořadatel oprávněn v souladu s podmínkami zvláštního 

písemného souhlasu výherce využít k specifikovaným obchodním a marketingovým účelům.    

3. V případě, že některý z výherců nebude do jednoho týdne od odeslání výzvy pořadatele dle 

předchozího článku na výzvu reagovat, nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu 

doručitelná, nebo nepotvrdí, že je připraven se zúčastnit předání výher, předání výher se 

nezúčastní, neudělí souhlas k využití osobních údajů dle předchozího článku, nebo jiným 

způsobem poruší podmínky těchto pravidel, pak takovému výherci nárok na výhru zaniká a 

pořadatelem může být dodatečně vybrán náhradní výherce. 

4. V případě, že výherce jakýmkoli způsobem porušuje vůči společnosti CreditKasa své povinnosti 

na základě uzavřené smlouvy o podnikatelském úvěru, je pořadatel oprávněn výhru výherci 

nepřiznat. 

VI. Ostatní a závěrečná ustanovení  

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit jakoukoli výhru uvedenou v článku V. 2. těchto pravidel 

výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.  

2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit, či 

jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celé doby trvání soutěže. 

3. Tato pravidla jsou po celou dobu trvání soutěže uveřejněna na internetové stránce 

https://nazivnost.cz/. 

 

CreditKasa s.r.o. 

 


