Vyhraj s TVbydleni.cz luxusní postel!
Kvalitní spánek je základ spokojeného života, a tak vám s Materasso přinášíme soutěž o luxusní
originální postel v hodnotě 170.000 Kč!
K získání postele stačí na veletrhu FOR INTERIOR získat unikátní kód, v našem soutěžním studiu
natočit krátké video a říct nám, proč právě vy byste měli vyhrát novou postel. Nebojte se být
originální nebo vtipní, ať získáte co nejvíce hlasů. Video s nejvyšším počtem hlasů totiž vyhrává!
·
·

Termín:
◦ 22.3. - 25.3.2018 – Registrace soutěžních videí
◦ 26.3. - 15.4.2018 - Hlasování
Princip:
◦ Pro účast v soutěži musí soutěžící natočit krátké video, ve kterém nám řekne, proč právě
on by měl zvítězit.
◦ Video účastníci musí natočit v našem soutěžním studiu TVbydleni.cz na veletrhu FOR
INTERIOR v termínu 22.3. - 25.3.2018 v PVA Expo Praha v Hale 6. Stačí pouze přijít
s unikátním kódem, který účastník obdrží na stánku firmy Materasso v hale 5, č.stánku
5A10 a náš televizní štáb se o vše postará!
◦ Videa budou po skončení registrace zveřejněna na webu www.TVbydleni.cz v kategorii
„Soutěž“ a bude spuštěno hlasování
◦ Hlasování bude spuštěno vždy v pondělí v 18:00 a ukončeno v neděli v 18:00
◦ Hlasování bude rozděleno do tří týdnů, z nichž první týden postoupí 10 soutěžících,
v druhém týdnu postoupí 3 finalisté a ve třetím týdnu svými hlasy vyberete absolutního
vítěze
◦ Po registraci mailové adresy bude možné hlasovat pouze 1x denně.
◦ Hlasování pomocí automatických robotů a generátorů mailových adres není dovoleno
a tyto hlasy se do pořadí nezapočítávají!
◦ Vyhlášení výherce proběhne v neděli 15.4. ve 20:00 na webu www.TVbydleni.cz
v kategorii „Soutěž“
◦ Výherce bude kontaktován na mail/telefon, který uvedl na veletrhu a bude zveřejněn
na webu www.TVbydleni.cz v kategorii „Soutěž“

Výherní řád





















Organizátorem soutěže je společnost ABF, a.s. se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9
Realizátorem soutěže je společnost TV Bydlení s.r.o. se sídlem Jateční 862/32, 301 00 Plzeň
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a Výherní řád
Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají
ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů
je dobrovolné.
Účast v této soutěži není omezena věkem. V případě získání výhry osobou, která ještě
nedovršila věku 18-ti let, bude organizátor soutěže požadovat na jeho/jejím zákonném
zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předávání výhry a poskytl svůj písemný
souhlas s přijetím a převzetím výhry.
Účastí v této soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let tak činí jejich zákonní
zástupci), že v případě výhry organizátor i realizátor soutěže mají právo využít jejich
osobních údajů, obrazových a zvukových záznamu týkajících se účastníků nebo jejich
projevu osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely.
Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu
s organizátorem i realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo
spolupracující na této soutěži. Pokud by přesto došlo k tomu, že vítězem některé z cen
se stane osoba uvedená v tomto odst. tohoto výherního řádu, jsou provozovatelé oprávněni
odebrat takovému výherci výhru.
Výhra bude výherci předána osobně v sídle společnosti, nebo na místě a v termínu předem
určeném. Prosíme výherce, aby si připravili průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský
průkaz, kartičku pojištěnce). Pokud si nemůže výherce cenu vyzvednout osobně, může tímto
pověřit jinou osobu, která při výdeji předloží plnou moc.
Výherce není povinen výhru přijmout.
Nebude-li výhra výhercem vyzvednuta do 30 dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.
Ve sporných případech si realizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Výhry v soutěži nelze soudně vymáhat. Výhry nejsou vyměnitelné.
Realizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit
bez náhrady.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly a výherním řádem se řídí
platným právem České republiky.
Tato oficiální pravidla a výherní řád soutěže budou uveřejněna na oficiálních internetových
stránkách www.TVbydleni.cz v kategorii „Soutěž“.

