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Pravidla a podmínky akčních odměn a soutěže značky Ruukki na pobočkách První Chodská 
s.r.o. 
PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. (se sídlem v ul. Sadová 636, 344 01 Domažlice, dále jen “Organizátor”) nabízí 
v období 15.7.-30.9.2017 každému kupujícímu - fyzickým osobám i podnikatelům (dále jen 
„zákazník“), který nakoupí střešní krytinu značky Ruukki včetně originálních doplňků a  okapový 
systém značky Ruukki, akční odměny a každý takový zákazník se zároveň účastní soutěže o účast 
v kuchyňské show. Akční odměny a možnost soutěžit získá každý, kdo přijme Pravidla a splní 
podmínky těchto Pravidel . 
 
Mechanismus akčních odměn v podobě poukazů na odběr PHM 
Akční odměnu získává každý zákazník, který:  

1) Za každých 100m2 libovolné střešní krytiny značky Ruukki vč. originálních doplňků, nebo 
2) Nakoupí množství alespoň 100m2 libovolné střešní krytiny značky Ruukki včetně originálních 

doplňků a zároveň kompletní okapový systém značky Ruukki. 
 

Akční odměna dle bodu 1) představuje poukaz na odběr PHM u sítě čerpacích stanic Benzina a.s. 
v hodnotě 500,- Kč (vč. DPH) za každých 100m2 takové krytiny. 
Akční odměna dle bodu 2) představuje poukaz na odběr PHM u sítě čerpacích stanic Benzina a.s. 
v hodnotě 500,- Kč (vč. DPH) za každých 100m2 takové krytiny a 250,- Kč (vč. DPH) za okapový 
systém.  
Příklad výpočtu odměny: pokud zákazník objedná 201m2 krytiny Ruukki včetně originálních doplňků 
a k tomu okapový systém Ruukki (žlaby, svody a další okapové prvky, které okapový systém tvoří), 
získá poukaz na PHM v celkové hodnotě 1250,- Kč. 
 
Nárok na akční odměnu má zákazník na základě závazného objednání zboží. (tato skutečnost musí 
nastat do konce platnosti akčních odměn, viz bod Doba konání soutěže). 
Poukazy budou zákazníkovi vydány oproti předložení záručního (dodacího) listu na pobočkách 
Organizátora. K předání  poukazů si Organizátor vyhrazuje období od 15.10. do 31.10. 2017, anebo 
po osobní domluvě s organizátorem soutěže – prosíme zákazníky, aby předem avizovali pobočce 
společnosti První Chodská, na kterou si přijdou vyzvednout odměnu. Finanční plnění namísto 
poukazů není možné. 
 
Mechanismus soutěže o účast v cooking show 
 
Osm největších odběratelů produktů Ruukki v období konání soutěže (počítá se celkový objem bez 
DPH a po případných slevách) dostane možnost vyslat vždy dva účastníky (celkem tedy 16) na 
kuchařskou show, kde si pod vedením známých profesionálních kuchařů vyzkouší ty nejzajímavější 
recepty a postupy.  
Do soutěže budou započítány pouze objednávky učiněné a zaplacené v době konání soutěže.   
Výherci budou o výhře informování telefonicky a emailem. K realizaci cooking show si Organizátor 
vyhrazuje období od 15.10.2017 do 15.12.2017 2017. Finanční plnění namísto výhry není možné.  
 
Doba konání soutěže  
Začátek: 15.7.2017 
Konec: 30.9.2017 
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Způsobilost a podmínky  
 
Účastí v Soutěži zákazník prohlašuje a zaručuje, že se seznámil s PRAVIDLY A PODMÍNKAMI, že jim 
zcela rozumí a že s nimi bezvýhradně souhlasí stejně jako se všemi rozhodnutími Organizátora.  
 
1. Zákazníci, účastnící se soutěže („soutěžící“), musí být občany České republiky či lidé s povolením k 

pobytu v této zemi. 

2. Soutěžící musí být zletilí a plně svéprávní.  

3. Každý soutěžící souhlasí s tím, že jeho/její jméno, v případě výhry, bude uvedeno na webové 
stránce (www.strechychodska.cz, resp. www.chodska.cz ). Účastí v Soutěži zákazníci souhlasí, že 
v následujících dvanácti měsících mohou být kontaktováni ze strany společností PRVNÍ CHODSKÁ 
s.r.o. za účelem nabídky jejích produktů a služeb. 

4. Ochrana soukromí 

Jakékoliv osobní informace získané po dobu konání soutěže budou použity v souladu s Českým 

zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní informace soutěžících zůstanou důvěrné po celou dobu 

konání soutěže. Účastník soutěže, který do soutěže vstoupí způsobem odpovídajícím těmto 

pravidlům, dává tímto souhlas k tomu, aby jeho data byla v souladu se zákonem na ochranu osobních 

údajů použita pro účely této soutěže a aby mohla být využita způsobem uvedeným  

v bodě 3. 

 

5. Akční odměny ani výhry v soutěži nemohou získat zaměstnanci či zástupci PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. a 
Ruukki CZ s.r.o. (nebo jejich rodinní příslušníci a osoby blízké), stejně jako nikdo jiný, kdo je profesně 
spojen s tvorbou Akčních odměn a Soutěže. Akčních odměn a soutěže se dále nesmí zúčastnit 
obchodní partneři a realizační společnosti.  
 
6. Cena je nepřenosná a nelze ji zaměnit za finanční hotovost.  

7. Organizátor si vyhrazuje právo prodloužit, odložit či pozastavit hru či pozměnit její pravidla, a to 
bez upozornění. Aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.strechychodska.cz 

8. PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o., její zaměstnanci a zástupci jejích poboček nejsou odpovědní za ztrátu údajů 
v důsledku jakýchkoli problémů zapříčiněných telefonními linkami, systémy či poskytovateli 
internetových služeb včetně pozdního doručení přihlášek, odpovědí a e-mailů po uzávěrce jakožto 
následku selhání telefonních a internetových služeb, poruch, přetížení, ztrát či zcizení dat a nejsou 
odpovědní ani za záznamy špatně vyplněné či špatně uložené nebo ovlivněné poštou. Záznamy jsou 
neplatné v případě nečitelnosti, nepřesnosti, neúplnosti, poškození, nevhodné manipulace, padělání, 
mechanické reprodukce či v případě jakéhokoli jejich porušení či nedodržení Pravidel a podmínek.  
 
9. Organizátor prohlašuje, že bude jako jediný spravovat a ochraňovat osobní údaje všech 
soutěžících. Organizátor se zaručuje, že nebude od soutěžících zjišťovat a sbírat jiné údaje, s výjimkou 
osobních údajů, než které tito dobrovolně sdílí odesláním objednávky. 
Vyplněním svých osobních údajů a odevzdáním objednávky soutěžící povolili Organizátorovi využití 
osobních údajů pro potřeby Soutěže a Akčních odměn.  
 
10. Každý výherce soutěže o účast v kuchařské show bude kontaktován telefonicky a na e-mailové 
adrese, kterou uvedl v objednávce. Pokud Organizátor neobdrží potvrzující odpověď do pěti 
(5)pracovních dní od kontaktování organizátorem, nebo jeho zástupcem – s výjimkou, kdy je tato 
doba prodloužena v souladu s místními zákony či dle rozhodnutí PRVNÍ CHODSKÉ s.r.o., bude výherce 

http://www.strechychodska.cz/
http://www.chodska.cz/
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diskvalifikován. Pokud je výherce soutěže z tohoto důvodu či z jiného důvodu, plynoucího z porušení 
pravidel, diskvalifikován, v takovém případě cena zůstane nepředána a propadá bez náhrady. 
Organizátor, jeho zástupci a zaměstnanci jeho poboček se zavazují, že vyvinou nejvyšší možné úsilí při 
snaze kontaktovat výherce ceny, nenesou ale odpovědnost za to, že se daného účastníka Soutěže 
nepodaří do pěti (5) pracovních dnů na uvedeném e-mailu, nebo telefonu zastihnout a sehnat. 
Vítězové nejsou oficiální, dokud cena nebude potvrzena. Všechna rozhodnutí Organizátora jsou 
konečná a nezvratná.  
 
11. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat a/nebo jiným způsobem vyloučit ze Soutěže 
každého účastníka, který přímo či nepřímo změní, naruší či nesplní Podmínky a pravidla nebo jehož 
jednání Organizátor vyhodnotí jako škodlivé, předsudkové, dehonestující či jinak znevažující dobré 
jméno a/nebo značku Organizátora/ nebo samotné Soutěže.  
 
12. Každý účastník se zavazuje bezvýhradně a bezúhonně zprostit společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. a 
její divize, pobočky, dceřiné společnosti, představenstvo, vedoucí pracovníky, zaměstnance a 
zástupce, a všechny ostatní osoby spojené s vývojem a realizací Soutěže (dále jako „Odškodněné 
strany“) všech nároků ohledně škod, ztrát, příčinných následků, řízení, nákladů a/nebo jakýchkoli 
závazků vznikajících reálně či na základě domněnky v důsledku nebo v souvislosti s:  
I. účastníkovým vstupem do Soutěže, s účastí, s pokusem o účast v soutěži, či s jeho neschopností 
podílet se na soutěži;  

II. podáním a/nebo s Využitím jakéhokoli podání Odškodněnými stranami (a/nebo kterékoli jeho 
části);  

III. účastníkovým nesplněním jednoho nebo více Oficiálních pravidel či s porušením platných zákonů, 
pravidel a předpisů;  

IV. neoprávněným a nevhodným užitím účastníka, pokud lze uplatnit, jména, podobizny, hlasu, práce, 
brandu, obchodní značky, loga a kterékoli fyzické či právnické osoby;  

V. s porušením či údajným porušením kterékoli záruky, zastupování (týká se bez omezení a včetně 
všech podmínek souvisejících se zastupováním) nebo závazku ze strany účastníka v souvislosti se 
soutěží;  

VI. přijetím a/nebo užitím jakékoli výherce, pokud nějaká je;  

VII. jakýmikoli právy a benefity poskytnutými účastníkem společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. ve 
spojitosti se soutěží; a/nebo  

VIII. s účastníkovou nedbalostí, pochybením či s porušením jakýchkoli platných zákonů, pravidel, 
omezení nebo Pravidel a podmínek anebo s jeho/jejím narušením duševního vlastnictví, soukromí či 
jakýchkoli jiných práv jakékoli třetí strany.  
 
13. Soutěž je neplatná všude, kde by její existence znamenala střet se zákonem. Soutěž podléhá všem 
relevantním právním předpisům.  
 
14. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat Účastníka, u kterého je možnost multi-registrace 
nebo automatizovaného zápisu. Organizátor a / Zmocněnec v těchto případech diskvalifikuje 
jakékoliv účastníky, kteří nepodají vysvětlení, ani neposkytnou potřebné informace před nebo po 
diskvalifikaci.  
 
15. V případě jakýchkoli otázek či komentářů týkajících se Soutěže se prosím obraťte na následující 
adresu:  
PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. 

Sadová 636 

344 01 Domažlice 

marketing@chodska.cz 
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