Pravidla soutěže
Společně výhodněji

VYHRAJTE DÁRKOVÉ VOUCHERY
S PLATEBNÍ KARTOU COFIDIS
– Pravidla soutěže
Soutěž organizuje společnost COFIDIS s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1423/6,
PSČ 158 00, IČ 27179907, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 102368 (dále „COFIDIS“).
Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a organizátorem
soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je
dodržovat.

KDO SE MŮŽE SOUTĚŽE ÚČASTNIT?
Klient společnosti COFIDIS s.r.o. (dále jen „klient“), který je držitelem platební karty Cofidis
Mastercard a splní pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže.

O JAKÉ CENY SE HRAJE?
Ve hře je 5x voucher v hodnotě 500 Kč na nákup zboží značky ORSAY, 5x voucher v hodnotě 500 Kč
na nákup zboží v prodejnách Pompo spol. s r.o. a 5x voucher v hodnotě 1 000 Kč uplatnitelný
v síti prodejen tradiční české značky ETA a.s. Dále je ve hře 10x vstupenka do sítě multikin
Cinema City. Veškeré vstupenky a vouchery jsou uplatnitelné pouze na území České republiky.
Navíc každý zákazník platící kartou Cofidis v období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 získá
u obchodníka Knihy Dobrovský 10% slevu na celý nákup.
Dále prvních 300 zákazníků odmění obchodník Knihy Dobrovský hodnotnými cenami – relaxačními
omalovánkami pro dospělé či fidget spinnerem.
Slevová akce u Knihy Dobrovský se vztahuje na celý sortiment knih, deskových her, dárků či
potřeb pro školáky. Neplatí na již zlevněné zboží, nákup v e-shopu, nákup učebnic a dárkových
knižních poukazů. Dárek k nákupu obdržíte do vyprodání zásob.

JAK JE MOŽNÉ SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?
Stačí alespoň jedna transakce v soutěžním období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 v jakékoli hodnotě
prostřednictvím platební karty Cofidis Mastercard u jakéhokoli obchodního partnera programu
Mastercard® Priceless Specials.
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KDO VYHRAJE DÁRKOVÉ VOUCHERY?
Do 15. dne následujícího měsíce po uplynutí soutěžního období organizátor soutěže vylosuje
20 výherců, kteří splnili podmínky soutěže. Nejprve bude vylosováno pořadí cen a následně
budou k jednotlivým cenám vylosováni výherci. Losování výherců a jejich cen proběhne
náhodným výběrem za účasti minimálně tří zástupců společnosti COFIDIS s.r.o. určených
dle interních pravidel. Výherce získá buď jeden z dárkových voucherů, nebo dvě vstupenky
uplatnitelné v síti multikin Cinema City. Doba platnosti jednotlivých voucherů a vstupenek bude
uvedena na voucherech a vstupenkách.

JAK SE DOZVÍTE O VÝHŘE?
Výherce bude o výhře aktivně informován do 15 dnů od ukončení soutěžního období
(prostřednictvím SMS).

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE VÝHERCI VOUCHER DORUČEN?
Voucher bude výherci odeslán doporučeně v papírové podobě prostřednictvím České pošty.
Voucher bude odeslán do 15. dne od ukončení soutěžního období. Soutěžící je oprávněn výhru
odmítnout ve lhůtě 5 dnů od doručení SMS. V takovém případě propadá výhra ve prospěch
organizátora soutěže. V případě, že po určení výherců bude zjištěno, že uvedená zasilatelská
adresa klienta neodpovídá údajům evidovaných společností COFIDIS s.r.o. dle uzavřené smlouvy,
není možné výherci voucher nebo vstupenku doručit ve shora stanovené lhůtě, pozbývá na výhru
nárok a výhra propadá ve prospěch organizátora.

NĚKOLIK FORMALIT NA ZÁVĚR
Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru.
Organizátor neodpovídá za náklady spojené s uplatněním voucherů a vstupenek. Pokud dojde ke
ztrátě voucheru nebo vstupenek, společnost nenese povinnost výherci zaslat výhru opakovaně.
Společnost COFIDIS s.r.o. si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně
soutěž předčasně ukončit. Změny budou zveřejněny na www.cofidis.cz/PricelessSpecials.
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 234 120 120.
V Praze dne 1. 9. 2017

COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 27179 907.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102368.
Klientský servis: tel.: +420 234 120 120, e-mail: informace@cofidis.cz

