
 

 

Všeobecná pravidla soutěže „Tipněte si správnou odpověď a vyhrajte LG G3“ 

I. 

Trvání soutěže a její organizátor 

1.  Soutěž „Tipněte si správnou odpověď a vyhrajte LG G3“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat na 

vybraných prodejnách Vodafone v období od 20.8. 2014 do 29.8.2014. 

2. Organizátorem soutěže je společnost LG Electronics CZ, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, 

Praha 9, 190 93, Česká Republika (dále jen „organizátor“). 

 

II. 

Termín a lokalizace 

1.  Soutěž probíhá od 20.8.2014 do 29.8.2014 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).  

Město Adresa Datum prezentace 

Pardubice Masarykovo náměstí 2799, 530 02 Pardubice 22.8 

Praha Flora Vinohradská 151/2828, 130 00, Praha 3-Vinohrady 20.8 

Praha - Černý Most  Chlumecká 765/6, 196 19, Praha 9 21.8 

Praha Národní Národní 28, 110 00, Praha 1 26.8 

Praha OC Nový Smíchov II. Plzeňská 8, 150 00, Praha 5 22.8 

Zlín náměstí Míru 174, 760 01 Zlín 20.8 

Plzeň [FE8]-tesco Rokycanska 130, 312 00 Plzen 25.8 

Praha Tesco Letňany Veselská 663, 199 00, Praha 9 25.8 

Praha Centrum Chodov Roztylská 2321/19, 148 00, Praha 4-Chodov 26.8 

Praha Václavské nám. Václavské náměstí 47, 110 00, Praha 1 21.8 

Brno - Galerie Vaňkova Ve Vaňkovce 1, 602 00, Brno 27.8 

Brno - Masarykova Masarykova 2,  662 00, Brno 28.8 

Ústí nad Labem Mírové nám. 207/34, 400 01, Ústí nad Lab. 28.8 

Ostrava- Nova Karolina Jantarova 4, 702 00 Ostrava 29.8 

 

III. 

Podmínky účasti v soutěži 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České Republice, 

mimo osob uvedených v článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).   

2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora a dále veškeré osoby 

podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v 

poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Podmínkou účasti v soutěži je kompletní vyplnění soutěžního letáčku, včetně uvedení údajů týkajících se 

soutěžícího. Údaje o soutěžícím musí být pravdivé a musí odpovídat skutečnému stavu.  

4. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. 

  



 

 

IV. 

Odměny a výhry v soutěži 

1. Každý soutěžící získá za vyplnění soutěžního letáčku dárkový předmět s logem LG. 

2. Soutěžící, který správně odpoví na otázky 1-3, bude zařazen do soutěže o ceny.  Výhercem první ceny 

se stane soutěžící, jehož odpověď na otázku č. 4 se nejvíce přiblíží skutečnosti.  Výhercem druhé a 

třetí ceny se stanou soutěžící, jejichž odpověď na otázku č. 4 se bude nejvíce blížit odpovědi výherce.  

V případě shodných odpovědí určí vítěze los. 

3. Výhry v soutěži jsou následující.  

1. MÍSTO: Mobilní telefon LG G3 (D855) 

2. MÍSTO: Headset HBS 600  

3. MÍSTO: Headset HBS 730 

 

4. Soutěžící budou o výhře a místě převzetí výhry informováni na kontakty uvedené v soutěžním letáčku 

dne 5.9.2014. Vítězové budou zveřejněni na stránkách organizátora v sekci Promoakce 

(www.lg.com/cz/promotions/vodafoneg3). 

 

V.   

Odpovědnost organizátora za průběh soutěže a ochrana osobních údajů 

1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích 

Pravidel. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby 

určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění organizátora 

zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo organizátora nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, 

bude-li mít organizátor podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V 

takových případech je organizátor oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na 

jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy organizátorovi soutěže. 

2. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní 

cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Organizátor 

soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. 

3. Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke 

zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová 

adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a 

dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. 

Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s 

uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách organizátora. Poskytnutí údajů je dobrovolné, 

ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži.  

Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a 

další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména 

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 

v případě, že by zjistil, že organizátor  porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a 

právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.  

http://www.lg.com/cz/promotions/vodafoneg3


 

 

4. Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn 

bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku jejich jméno, příjmení, 

natočená videa a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech 

organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace 

organizátora. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími 

Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je 

důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

2. Pravidla soutěže jsou po dobu jejího trvání zveřejněna na internetové stránce 

www.lg.com/cz/promotions/vodafoneg3.  

 

V Praze dne 20. 8. 2014 

 

 

http://www.lg.com/cz/promotions/vodafoneg3

