Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. „Zvolte si elektronický způsob
vyúčtování a vyhrajte TV“ (dále jen „soutěž“).
Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 1046, 1047/24-26, Praha 1 –
Nové Město, IČO: 27386732, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
115621 (dále jen „Organizátor“).
Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018 (dále jen „období trvání soutěže“).
Účast v soutěži
1. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby neomezené na svéprávnosti, s trvalým pobytem a adresou
pro doručování na území České republiky, starší 18 let, které:
a. mají s Organizátorem soutěže uzavřenou platnou smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny a/nebo zemního plynu (dále jen „Smlouva“) a v období trvání soutěže změní způsob
zasílání vyúčtování na elektronický a uvedou za tímto účelem existující a platný e – mailový
kontakt;
b. v období trvání soutěže platnou Smlouvu s Organizátorem uzavřou a zvolí si způsob zasílání
vyúčtování elektronicky a uvedou za tímto účelem existující a platný e – mailový kontakt
a zároveň v období trvání soutěže Smlouvu neukončí, nebo nezahájí proces ukončení Smlouvy (dále
jen „Účastník soutěže“).
2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k
Organizátorovi a všem jejich obchodním partnerům podílejícím se na realizaci této soutěže, a to
včetně osob těmto osobám blízkým.
Výherce
1. Ze všech Účastníků soutěže, kteří splnili výše uvedené podmínky, bude určen jeden výherce (dále jen
„Výherce“) na základě losování provedeného nejpozději do 30 dní ode dne skončení období trvání
soutěže. O tomto losování bude Organizátorem pořízen písemný záznam.
2. Výhrou je nový prohnutý SMART televizor SAMSUNG s uhlopříčkou 123 cm.
3. Organizátor soutěže odešle nejpozději do 15 dnů od provedení losování Výherci na jim uvedenou emailovou adresu informaci o výhře, s žádostí sdělení adresy, na kterou má být výhra doručena (dále
jen „výherní formulář“). V případě, že Výherce nesdělí požadované informace ve lhůtě 30
kalendářních dnů ode dne doručení výherního formuláře, jeho nárok na výhru zaniká. Výhra bude
Výherci doručena dle přepravných podmínek dodavatele výhry a to nejpozději do 60 dní ode dne
sdělení doručovací adresy.
4. Předáním výhry Výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči Výherci stanovené těmito
pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek pravidel soutěže.
Práva a povinnosti Organizátora
1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností o všech skutečnostech a
otázkách týkajících se soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže
změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo
kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Informace o případných změnách bude zveřejněna na
webových stránkách www.bohemiaenergy.cz.
2. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči Výhercům
žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a Výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze
strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Jakékoliv uplatňování nároků z vad, či náhrady
škody a/nebo reklamační řízení Výherce uplatňuje vůči dodavateli, nikoliv vůči organizátorovi soutěže.
3. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména
náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat
nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od Organizátora.
4. Účastník soutěže uděluje dále Organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo pro marketingové účely, tj. za účelem
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nabízení obchodu a služeb, provádění marketingových kampaní a dalších reklamních aktivit
Organizátora soutěže, osob jím ovládaným a jeho ovládajících a také obchodním partnerům
Organizátora soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti. Účastník uděluje tento souhlas na dobu 10 let ode dne jeho poskytnutí,
případně pak do jeho odvolání. Účastník může tento souhlas kdykoli odvolat písemným právním
jednáním doručeným na adresu Organizátora soutěže uvedenou na www.bohemiaenergy.cz. Účastník
soutěže má právo v souladu s ust. § 12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
požadovat po Organizátorovi soutěže informace o zpracování svých osobních údajů. Pokud Účastník
soutěže zjistí nebo se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může po Organizátorovi požadovat vysvětlení tohoto stavu, jeho
opravu či doplnění, blokaci a likvidaci svých osobních údajů.
Účastí v soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že
Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně
případných fotografií a případně i jména, podobizny a obrazových či zvukových záznamů Výherců ve
sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Organizátora soutěže, včetně profilů
Organizátora soutěže na sociálních sítích.
Výhru v soutěži není možné kombinovat s jinými probíhajícími akcemi a slevami, nabízenými BOHEMIA
ENERGY. Pro více informací sledujte www.bohemiaenergy.cz .

V Praze dne 17. 1. 2018
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

