
Tlačítko „ODESLAT“ 

□ * Účastí v této soutěži potvrzuji, že jsem četl(a) a pochopil(a) smluvní podmínky společnosti EPSON a souhlasím s jejich 
zněním 

□ * Potvrzuji, že je mi více než 18 let (včetně), a souhlasím s využitím svých osobních údajů společností Epson, 
zřizovatelem akce a provozovatelem průzkumu, společností Typeform, k realizaci losování.    
 
* Při účasti v losování je nutno zaškrtnout. 
 
Smluvní podmínky 

 
Losování 

1. Lhůta pro přihlášení do on-line soutěže začíná běžet datem zahájení od 25. září 2017 a bude probíhat až 

do pondělí 23. října 2017 do 20:00 GMT+4,což je čas, kdy bude soutěž uzavřena. Samotné slosování proběhne 

online.  

 Každý účastník se může zapojit pouze jednou. Účastníci, kteří se chtějí úspěšně zapojit do 

soutěže, musí vyplnit dotazník, který je k dispozici na adrese http://bit.ly/Volbajenavás . 

 

a) Výherce soutěže určí náhodně počítač ve středu 1. listopadu 2017. Výherce bude vybrán ze všech 

účastníků soutěže, kteří se zapojili po dobu jejího trvání. 

 

2. Výherce budeme kontaktovat na adrese, kterou uvedl při registraci. Pokud se zřizovateli akce nepodaří výherce 

kontaktovat ani při třetím pokusu, nárok na výhru mu tímto zaniká, a bude určen náhradní výherce, kterého se 

zřizovatel pokusí následně stejným postupem kontaktovat. Vybrání budou pouze tři (3) náhradní vítězové.  

 

3. V případě, že vítěz soutěže nebude reagovat na výzvu informující o výhře, nebo se výhra vrátí, jako nedoručená, 

ztrácí účastník soutěže nárok na cenu a pořadatel je opět oprávněn vybrat náhradního vítěze. 

 

4. Pořadatel soutěže si také vyhrazuje právo výběru náhradního vítěze v případě, že má důvodné podezření, že 

účastník porušil některý bod soutěžních podmínek. 

 

5. Získání výhry je podmíněno splněním soutěžních podmínek. 

 
6. Účastí v této soutěži, soutěžící uděluje souhlas, že v případě výhry uveřejníme jméno výherce na webových 

stránkách LinkedIn a webových stránkách společnosti Epson.  

Cena 
 

7. Cenou v rámci soutěže je jeden projektor pro domácí kino Epson EH-TW5210 pro každý trh, ve kterém bude 

soutěž probíhat. Cenu zašleme do 30 dnů od slosování na adresu v rámci Evropské unie zadanou výhercem. 

 

8. Účast v soutěži je podmíněna přístupem k internetu a platnou emailovou adresou.  

 

9. Všichni účastníci soutěže nesou odpovědnost za případné náklady nebo výdaje, které jim vznikly v důsledku účasti 

v soutěži (zejména včetně nákladů na odesílání a přijímání zpráv sms, mms, nebo nákladů spojených s přístupem 

na internet). Náklady na účast v soutěži přes internet se mohou lišit; ověřte si prosím aktuální poplatky u místního 

poskytovatele služby. 

 

 

http://bit.ly/Volbajenavás


 

10. Výhru ze soutěže nelze převést na jinou osobu, v žádné míře nahradit v peněžní podobě či ve formě kreditů. 

Společnost Epson si vyhrazuje právo výhru kdykoli nahradit jinou výhrou stejného druhu ve stejné nebo vyšší 

ceně. 

11. Soutěže se mohou zúčastnit osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky, 
které jsou starší 18 let včetně.  

 
12. Účastí v této soutěži potvrzujete následující:  

a. Budete dodržovat tyto smluvní podmínky. 

b. Veškeré informace, které v dotazníku uvedete, budou podle vašeho nejlepšího vědomí, pravdivé, původní, 

aktuální a úplné. 

 

13. Veškerá rozhodnutí jsou konečná a závazná a nebude možné se proti nim odvolat. 

 

14. V zemích, kde výhra podléhá zdanění, zůstává tato daňová povinnost plně v odpovědnosti příjemce výhry. 

Účastník je tak odpovědný za veškeré náklady, daně, cla a poplatky, které mu vzniknou v důsledku účasti nebo 

vítězství v soutěži. Navíc účastník soutěže tímto souhlasí a uznává, že tím, že vyhraje v soutěži, mu může 

vzniknout povinnost zaplatit daň, clo nebo jiné poplatky podle platných právních předpisů. Účastník tímto 

bezpodmínečně souhlasí, že na sebe přebírá povinnost uhradit takovou daň, nebo jiné poplatky, které budou 

vybrány za jeho jméno nebo doprovázejícího hosta. 

Omezení 
15. Zaměstnanci společnosti Epson, její mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo jiné 

strany, které se nějakým způsobem podílejí na vývoji, realizaci nebo distribuci této promoakce, stejně jako 

nejbližší rodina (manžel/ka, rodiče, sourozenci, děti) a členové domácnosti každého z těchto zaměstnanců a/nebo 

autorů se soutěže zúčastnit nesmějí. 

 

16. Účast prostřednictvím zástupců nebo třetích stran bude neplatná. 

 

17. Společnost Epson odmítá jakoukoli odpovědnost za registrace, které jsou závadné nebo z jakéhokoli důvodu do 

příslušného data a času uzávěrky nedosáhnou databáze účastníků.  Doklad o odeslání nebude považován za 

doklad o přijetí. 

 

18. K účasti nebudete oprávněni v následujících situacích: 

a. Nevyplníte a neodešlete zcela vyplněný dotazník.  

b. Jste mladší 18 let. 

c. Nejste občanem České republiky. 

d. Porušujete některé z požadavků těchto podmínek. 

Osobní údaje 
19. Účastí v této soutěži souhlasíte, že veškeré vámi uvedené osobní údaje související s touto soutěží je možné 

zpracovat a použít výhradně společností Epson a pověřenými třetími stranami a dodavateli k doručení slosované 

výhry.  Zásady ochrany osobních údajů společnosti Epson naleznete na adrese www.epson.cz a informace 

o dodavateli Typeform společnosti Epson, který má roli entity zpracovávající dotazníky a pořadatele losování, 

naleznete na adrese  typeform. 

 

20. Souhlasíte s poskytnutím osobních údajů společnosti Epson a tyto údaje nebudou k dispozici třetím stranám. 

 

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


21. Osobní údaje poskytnuté v rámci této soutěže budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy 

o ochraně osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů zřizovatele akce.  

 

22. Zřizovatele akce budete moci kdykoli požádat o úpravu, aktualizaci nebo odstranění těchto osobních údajů, a to 

písemnou žádostí zaslanou na jeho korespondenční adresu uvedenou na konci těchto smluvních podmínek. 

V takovém případě však tyto údaje nemusí být během slosování soutěže k dispozici. 

 Jiné 
23. Společnost Epson si vyhrazuje právo zrušit nebo pozměnit soutěžní podmínky bez předchozího upozornění 

v případě katastrofy, války, občanského či vojenského narušení, zásahu vyšší moci nebo jakéhokoli uskutečněného 

nebo očekávaného porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení, nebo při jakékoli jiné události, která je 

mimo kontrolu společnosti Epson. Veškeré další změny spojené se soutěží budou účastníkům sděleny při nejbližší 

příležitosti prostřednictvím služby LinkedIn. 

 

24. Slosovaná cena není žádnou formou sponzorována, podporována, poskytována, ani jinak nesouvisí se službou 

LinkedIn. 

 

25. Tyto smluvní podmínky se řídí zákony země, jejíž jste občanem. Ostatní strany se řídí rozhodnutím nevýhradní 

působnosti soudů země, jejíž jste občanem. 

 

Organizátor: Epson Europe B.V.,  kterého můžete kontaktovat prostřednictvím korespondenční adresy určené pro tuto 
propagační akci: Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD, nebo jej můžete kontaktovat na 
adrese yourchoice@epson.eu. 
 

mailto:yourchoice@epson.eu

