PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ NAKUP A VYHRAJ odrážedlo Funny Wheels Supersport v hodnotě
1.199 ,- KČ
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Nakup a
vyhraj odrážedlo Funny Wheels Supersport“ (dále jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže a uvedené akce
v propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České a Slovenské republiky. Tato
pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Organizátorem soutěže je:
Kolorky.cz s.r.o.
IČ: 05591619
DIČ: CZ05591619
Plzeňská 697, 349 01 Stříbro
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 33534 (dále jen „organizátor“).
I. Termín konání soutěže
1. Soutěž se uskuteční v termínu od 1. 9. od 00:00:01 do 30. 9. 2022 23:59:59

II. Účastníci soutěže
1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na
území České a Slovenské republiky, která v uvedeném období nakoupí na e-shopu
www.kolorky.cz jakékoliv produkty.
2. Objednávka, musí být zaplacena nejpozději do 7. 10. 2022
3. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem spolupracují s
organizátorem.
4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny.
5. Pokud výherce nesplní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých
informací, které nám poskytne, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v
takovém případě propadá zpět organizátorovi, který je oprávněn s ní naložit dle svého
vlastního uvážení, např. ji využít k jiným marketingovým účelům.
III. Pravidla soutěže
1. Pokud v období od 1. 9. od 00:00:01 do 30. 9. 2022 23:59:59 nakoupíte na www.kolorky.cz, budete
automaticky zařazeni do slosování o výhru – odrážedlo Funny Wheels Supersport v hodnotě 1.199,Kč. Soutěž se vztahuje na všechny produkty zakoupené v uvedeném období na kolorky.cz.
2. Do slosování bude zařazená každá jednotlivá objednávka, která byla uskutečněna v období
uvedeném v tomto článku a zaplacena do 7. 10. 2022.
3. Slosování bude probíhat 10. 10. 2022. Do slosování budou zařazeny všechny objednávky, které
splňují podmínky uvedené v tomto dokumentu.
IV. Slosování bude probíhat dle následujícího postupu:

1. Osoba pověřená Organizátorem vylosuje 3 výherní objednávky.
2. Bezprostředně po slosování budou zákazníci, kteří učinili výherní objednávku, telefonicky
kontaktováni za účelem oznámení výhry v soutěži a za účelem zjištění, zda mají o převzetí výhry
zájem. V případě, že zákazník nezvedne telefon, Organizátor učiní opakovaný pokus o kontaktování
zákazníka. Organizátor učiní maximálně 5 pokusů o kontaktování zákazníka celkem.
3. V případě, že Organizátor nebyl schopen spojit se se zákazníkem dle čl. IV. 2. výše, zákazník ztrácí
právo na výhru. Losování bude opakováno a postup kontaktování výherce se bude opakovat. Jestliže
se nepodaří spojit ani s dalším vylosovaným výhercem, propadá výhra zpět organizátorovi.
4. Předání výhry se uskuteční prostřednictvím e-shopu www.funnyhweels.cz, kde si výherce vybere
barevnou variantu odrážedla Funny Wheels Supersport.
Do slosování nebudou zařazeni, resp. svůj nárok na účast v soutěži, a tedy i na výhru, ztratí účastníci,
jestliže využijí svého práva odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s námi v zákonné 14denní lhůtě, a
to i za předpokladu, že již byli vylosováni jako výherce. Výhra v daném případě připadne zpět
organizátorovi.

V. Obecná a závěrečná ustanovení
1. Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do soutěže, vztahují se na Vás tato pravidla. Pokud si
nepřejete zúčastnit se soutěže, dejte vědět našemu zákaznickému centru na telefonní lince +420 792
778 832 nebo e-mailu jsme@kolorky.cz a budete ze slosování vyřazeni.
2. Neneseme odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové sítě, včetně
avšak ne výlučně s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídáme za případné nedoručení
výhry v případě změny emailové adresy a telefonního čísla výherců, o které jsme nebyli včas
výhercem informováni.
3. Účastí v akci či soutěži vám nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nemůžete vymáhat soudní
cestou.
4. Nezodpovídáme za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním výhry.
Nezodpovídáme za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a
vyhodnocení soutěže/akce dle těchto pravidel.
5. Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo +420 792 778 832 nebo e-mail
jsme@kolorky.cz
5.6 Informace o zpracování osobních údajů naleznete na https://www.kolorky.cz/stranka/ochranaosobnich-udaju.
5.7. Tato pravidla Vám budou dostupná online během trvání soutěže a dále do předání výhry výherci.
5. 8. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tato pravidla změnit, případně soutěž bez uvedení
důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění.
5.9. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 31. 8. 2022.

