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PRAVIDLA
"Vánoční soutěž o SAMSUNG Galaxy Tab 2“
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže „Vánoční soutěž o SAMSUNG Galaxy Tab 2“ (dále jen
„soutěž“) je společnost Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8, Česká republika,
IČ: 47116102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka
1830 (dále jen „pořadatel“).

2. Doba konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky od 3. 12. 2012 do 24. 12. 2012, 23.59 hod. (dále jen „doba
konání soutěže“).

3. Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit osoby ve věku od 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky
(dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k
pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z
takových osob ve vztahu osob blízkých.

4. Systém soutěže a výherci
Soutěžící se do soutěže přihlásí tím, že prostřednictvím e-mailu zodpoví jednu soutěžní tipovací
otázku a uvede v něm své jméno, příjmení a telefonní číslo.
Soutěžní tipovací otázka zní: Jaká bude celková výše všech letošních Equa bank hypoték ke
Štědrému dni, tj. 24. 12. 2012 v 23.59 hod.?“. „Celkovou výší všech Equa bank hypoték“ je pro tyto
účely míněn celkový objem schválených hypoték v Kč za období od 1.1. 2012 do 24.12. 2012 v 23.59
hod.
Odpověď splňující podmínky soutěže s nejbližším správným tipem, která bude zaslaná na soutěžní emailovou adresu soutez@equabank.cz, vyhrává. V případě, že bude více tipů správně, nebo bude
více tipů stejně blízko správné odpovědi, vyhrává odesílatel soutěžního e-mailu, který byl pořadatelem
přijat nejdříve. Každý soutěžící může zaslat odpověď na tipovací otázku pouze jednou.
Na facebookové stránce Equa bank http://www.facebook.com/equabank budou v průběhu soutěže
postupně zveřejněny 3 nápovědy, každý týden jedna.

5. Cena
Vítěz soutěže získá jeden SAMSUNG Galaxy Tab 2.

6. Oznámení výherce
Výherce soutěže bude oznámen na webových stránkách www.equabank.cz v sekci Novinky a na
facebookové stránce http://www.facebook.com/equabank nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže.
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Výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailu či telefonního čísla, které uvedl v e-mailové
odpovědi. Pokud se nepodaří vítěze kontaktovat do 14 dnů od oznámení o výhře e-mailem od
pořadatele soutěže, pořadatel soutěže vybere nového výherce s dalším nejbližším správným tipem.

7. Předání ceny
Předání ceny výherci proběhne v místě a čase určeném pořadatelem soutěže. Výherce je povinen se
na předání ceny dostavit osobně. V případě nesplnění těchto povinností může pořadatel rozhodnout o
novém výherci s dalším nejbližším správným tipem.

8. Práva pořadatele
Pořadatel má právo zveřejnit jméno a město bydliště výherce soutěže a právo bezplatně zveřejnit
fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání ceny.

9. Osobní údaje
Účastník soutěže dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo mobilního
telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další
obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele.
V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a
neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách a facebookové
stránce pořadatele.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

10. Ostatní ustanovení a podmínky
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby
jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu
www.equabank.cz a www.facebook.com/Equabank.
Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé
jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo
pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného
jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je
jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti
Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže.
V žádné fázi Akce nedojde mezi účastníky akce k žádnému losování nebo náhodnému výběru.

