ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Jedeme dál“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Jedeme dál“ (dále jen
„soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba
vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou
písemných dodatků vydaných organizátorem soutěže, které nabývají účinnosti zveřejněním na
webových stránkách www.jedeme-dal.cz.
Organizátor soutěže:
NOESIS s.r.o.
Sídlo: Dvořákova 3134/2, 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 250 35 860
Spisová značka C 13825, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „organizátor soutěže“)
Zadavatel soutěže:
CENTROPOL ENERGY, a. s.,
Sídlo: Vaníčkova 1594/1, 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 254 58 302
Spisová značka B 1457, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „zadavatel soutěže“)
I. Termín a princip konání soutěže
1.

Soutěž probíhá v termínu od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016 včetně.

2.

Soutěž je rozdělena na tři dílčí soutěžní kola, která jsou vyhodnocována odděleně; následně je
vyhodnocována též soutěž jako celek za celou dobu trvání („hlavní soutěž“). První soutěžní kolo
bude probíhat od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016; druhé soutěžní kolo bude probíhat od 1. 7. 2016 do
30. 9. 2016; třetí soutěžní kolo bude probíhat od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Hlavní soutěž bude
tedy probíhat od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016. V každém soutěžním kole budou vybráni výherci
splňující podmínky platné pro toto soutěžní kolo. Tito výherci získají odměny platné pro toto
soutěžní kolo. Následně budou ze všech kol a ze všech účastníků soutěže, kteří splňují potřebné
podmínky, vybráni výherci pro hlavní výhry soutěže.

3.

Správné odpovědi na soutěžní otázky včetně výherních listin budou uveřejněny na webových
stránkách soutěže www.jedeme-dal.cz. Za jediné správné odpovědi na všechny soutěžní otázky
pro všechna soutěžní kola se zásadně považují výsledky zjištěné zadavatelem. U prvého
soutěžního kola budou správná odpověď na soutěžní otázku platnou pro toto soutěžní kolo
a příslušná výherní listina zveřejněny do 1. 8. 2016. Soutěžní otázka platná pro prvé soutěžní kolo
zní: „Kolik jednotlivých odběrných míst bude aktivně zapojeno do soutěže Jedeme dál k datu
30. 6. 2016?“ U druhého soutěžního kola budou správná odpověď na soutěžní otázku platnou pro
toto soutěžní kolo a příslušná výherní listina zveřejněny do 1. 11. 2016. Soutěžní otázka platná
pro druhé soutěžní kolo zní: „Kolik jednotlivých odběrných míst bude aktivně zapojeno do soutěže
Jedeme dál od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016?“ U třetího soutěžního kola budou správná odpověď na
soutěžní otázku platnou pro toto soutěžní kolo a příslušná výherní listina zveřejněny do
1. 2. 2017. Soutěžní otázka platná pro třetí soutěžní kolo zní: „Kolik jednotlivých odběrných míst
bude aktivně zapojeno do soutěže Jedeme dál od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016?“ Správná odpověď
v hlavní soutěži na hlavní soutěžní otázku a výherní listina výherců hlavních odměn soutěže jako
celku budou zveřejněny do 1. 2. 2017. Hlavní soutěžní otázka platná pro hlavní soutěž zní: „Kolik
jednotlivých odběrných míst bude aktivně zapojeno do soutěže Jedeme dál za celou dobu jejího
trvání k datu 31. 12. 2016?“

4.

Výhry budou osobně předány zástupcem organizátora. Předání výhry proběhne po předchozí
telefonické domluvě mezi soutěžícím a zadavatelem soutěže. Pouze výhry „Jednorázová CCS karta
přednabitá na 2000 Kč na čerpání pohonných hmot“ budou zasílány poštou.

5.

Soutěžící, který vyhraje, bude o výhře informován přímým telefonickým kontaktem. Pokud
soutěžící nevyhraje, nebude o této skutečnosti nijak informován. V případě, že nebude možné se
s výhercem spojit do 25 dnů od skončení soutěžního kola, resp. soutěže jako celku, výhra propadá
bez náhrady ve prospěch organizátora soutěže a výherce není oprávněn vznášet jakékoliv nároky
vztahující se k výhře. Organizátor soutěže bude přiměřeně usilovat se s výhercem spojit.
Organizátor soutěže je oprávněn propadlou výhru udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít
k jiným marketingovým účelům.

II. Účast v soutěži
1.

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má adresu pro
doručování na území České republiky.

2.

Soutěžící se může do soutěže zapojit jedním z níže popsaných způsobů:
 soutěžící, který již je zákazníkem zadavatele soutěže (tzn. odebírá elektřinu a/nebo plyn od
zadavatele soutěže), se do soutěže může zapojit tak, že v době od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 se
zadavatelem soutěže platně a řádně uzavře novou smlouvu o dodávkách elektřiny a/nebo
plynu („smlouva“) anebo dodatek, který upravuje smluvní vztah mezi ním a zadavatelem
soutěže, anebo
 soutěžící, který prozatím není zákazníkem zadavatele soutěže, se do soutěže může zapojit
pouze tak, že se zadavatelem soutěže v době jejího konání platně a řádně uzavře novou
smlouvu.

3.

Soutěž se nevztahuje na uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických telekomunikací.
Soutěž je nabízena pouze pro smlouvy na dodávku energií.

4.

Soutěžící, který zažádá o ukončení smlouvy kdykoliv během konání soutěže, je ze soutěže
vyřazen. Termínem konání soutěže se pro toto vyhodnocení rozumí časový úsek mezi zahájením
soutěže a konečným vyhodnocením, tedy datem 1. 2. 2017. Současně platí, že v okamžiku předání
ceny nesmí zadavatel evidovat žádost výherce o ukončení smlouvy na dodávku energií.

5.

Zájemce o účast v soutěži musí projevit zájem o účast v soutěži v průběhu uzavírání příslušné
smlouvy, ať již formou komunikace na dálku, anebo osobně; pozdější zapojení do soutěže není
možné. K zapojení do soutěže musí účastník poskytnout všechny údaje povinné pro účast
v soutěži. Údaji povinnými pro soutěž se rozumí jméno a příjmení, datum narození, telefonní
kontakt, souhlas se zpracováním osobních údajů a komunikací elektronickými prostředky
a odpovědi na soutěžní otázky pro to které soutěžní kolo a pro soutěž jako celek.

6.

Každý účastník splňující podmínky soutěže se může soutěže účastnit jen jednou. Více účastí
v soutěži bude umožněno v případě, že zákazník uzavře více nových smluv, resp. dodatků, a to
vždy na různá odběrná místa.

7.

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby zúčastněné na získávání zákazníků pro zadavatele
soutěže, a dále všechny osoby v poměru zaměstnaneckém nebo obdobném k organizátorovi či
zadavateli soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22, odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou
do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např.
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu
výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

III. Výhry v soutěži
V soutěži se hraje o 46 výher
1.

V prvém soutěžním kole se hraje o 10 výher. Výherci se stane 10 soutěžících, kteří v průběhu
prvého soutěžního kola splnili všechny podmínky pro zapojení se do soutěže a jejichž odpověď je
z hlediska přesnosti nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku platnou pro prvé soutěžní kolo,
počítáno shora i zdola. Výhry platné pro prvé soutěžní kolo v tomto pořadí.
 1. výhra elektrokolo Leader Fox CityZoom 2016
 2. a 3. výhra víkend v Paříži autokarem pro 2 osoby
 4.–10. výhra jednorázová CCS karta přednabitá na 2000 Kč na čerpání pohonných hmot

2.

Ve druhém soutěžním kole se hraje o 10 výher. Výherci se stane 10 soutěžících, kteří v průběhu
druhého soutěžního kola splnili všechny podmínky pro zapojení se do soutěže a jejich odpověď je
z hlediska přesnosti nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku platnou pro druhé soutěžní
kolo, počítáno shora i zdola. Výhry platné pro druhé soutěžní kolo v tomto pořadí.
 1. výhra elektrokolo Leader Fox CityZoom 2016
 2. a 3. výhra víkend ve Vídni autobusem pro 2 osoby
 4.–10. výhra jednorázová CCS karta přednabitá na 2000 Kč na čerpání pohonných hmot

3.

Ve třetím soutěžním kole se hraje o 10 výher. Výherci se stane 10 soutěžících, kteří v průběhu
třetího soutěžního kola splnili všechny podmínky pro zapojení se do soutěže a jejich odpověď je
z hlediska přesnosti nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku platnou pro třetí soutěžní kolo,
počítáno shora i zdola. Výhry platné pro třetí soutěžní kolo v tomto pořadí.
 1. výhra elektrokolo Leader Fox CityZoom 2016
 2. a 3. výhra víkend v Berlíně autobusem pro 2 osoby
 4.–10. výhra jednorázová CCS karta přednabitá na 2000 Kč na čerpání pohonných hmot

4.

Hlavních výher pro celkové vyhodnocení soutěže jako celku (dále jen „hlavní výhry“) je 16.
Výherci se stane 16 soutěžících, kteří v průběhu kteréhokoliv soutěžního kola splnili všechny
podmínky pro zapojení se do soutěže a jejich odpověď je z hlediska přesnosti nejblíže správné
odpovědi na soutěžní otázku platnou pro celkové vyhodnocení soutěže a pro hlavní výhry,
počítáno shora i zdola. Výhry platné pro celkové vyhodnocení soutěže v tomto pořadí.
 1. výhra auto OPEL ASTRA "K" 5DR Enjoy 1.0 Turbo
 2. výhra voucher na rodinnou dovolenou v hodnotě 60 000 Kč včetně DPH
 3. výhra zájezd do Disneylandu v Paříži autobusem pro celou rodinu (2 dospělí, 2 děti do
12 let)
 4.–6. výhra elektrokolo Leader Fox CityZoom 2016
 7.–16. výhra jednorázová CCS karta přednabitá na 2000 Kč na čerpání pohonných hmot

5.

V uvedeném pořadí budou odměny přidělovány výhercům, tzn. soutěžícím, kteří splnili
podmínky pro zapojení se do soutěže a jejichž odpověď na otázku z hlediska přesnosti odpovídá
organizátorem stanovenému pořadí. Objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku je
oprávněn určit výlučně organizátor soutěže.

6.

V případě, že se více soutěžících umístí na stejném pořadovém místě ve vztahu k odpovědi na
soutěžní otázku, má vždy větší nárok na výhru ten z nich, který začal odebírat energii dříve.
Bude-li i nadále více soutěžících se stejným pořadovým místem i stejným časem odběru energie,
rozhoduje čas podpisu nové smlouvy či dodatku. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje
právo vybrat konečného výherce položením doplňujících soutěžních otázek dle vlastního výběru.

IV. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
1.

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící dobrovolně se zařazením všech jím poskytnutých osobních
údajů v rozsahu kontaktních údajů zadaných při podpisu nové smlouvy anebo dodatku a s jejich
zpracováním prostřednictvím organizátora soutěže pro účely realizace soutěže a předání výher
a dále pro marketingové účely zadavatele soutěže, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání
informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách

informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu
soutěžícího s dalším zpracováním osobních údajů. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11
a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoli po
skončení soutěže na adrese zadavatele soutěže požádat o ukončení zpracování osobních údajů
a jejich likvidaci, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Kontrolním orgánem je Úřad
pro ochranu osobních údajů.
2.

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn v přiměřeném rozsahu použít
jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu a firemních časopisů), v propagačních
a reklamních materiálech zadavatele soutěže v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky po dobu
3 let od ukončení soutěže s tím, že k tomu mohou být pořizovány a využity zvukově-obrazové a
obrazové záznamy soutěžících.

3.

Soutěžící dále bere na vědomí, že stane-li se výhercem výhry pro prvé, druhé nebo třetí místo
v rámci každého soutěžního kola i soutěže jako celku, je povinen na výzvu zadavatele soutěže
a/nebo organizátora soutěže poskytnout (v místě a termínu, které budou určeny
zadavatelem/organizátorem soutěže po konzultaci s výhercem) pověřenému zástupci
zadavatele/organizátora soutěže rozhovor týkající se hlavní výhry a jejího užívání výhercem (dále
jen „rozhovor“). Soutěžící tímto uděluje zadavateli soutěže bezplatně oprávnění tento rozhovor
zaznamenat, s nezbytnými úpravami jej dále neomezeně užívat pro propagační účely zadavatele
soutěže.

V. Závěrečná ustanovení
1.

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Zadavatel soutěže je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit,
prodloužit či zrušit, a to v případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže.
Takové rozhodnutí bude učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách soutěže.

2.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. Takové rozhodnutí
je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách soutěže.

3.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti
v soutěži či výher právní cestou nejsou možné.

4.

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle
vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

5.

Výhrou je pouze úhrada ceny příslušné výhry (poukázka). Organizátor soutěže uhradí cenu výhry,
ale zadavatel ani organizátor soutěže neodpovídají za kvalitu výher, které jsou výhercům
dodávané třetími stranami; tito dodavatelé výher také vyřizují případné reklamace v souladu se
svými záručními podmínkami. Čerpání výher (zejména zájezdů) může podléhat dalším
podmínkám pořadatelů (cestovních kanceláří).

6.

Zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či jinou majetkovou nebo nemajetkovou
újmu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

7.

Zadavatel soutěže nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany zadavatele soutěže než uvedená v těchto pravidlech.

8.

Zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky.

9.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.

10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen k nahlédnutí v sídle organizátora.
V Ústí nad Labem dne 1. 5. 2016

