PRAVIDLA soutěže "Poukázka v hodnotě 1 000 Kč od Mall.cz pro
registrované v klientské zóně“
Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují akci " Dálniční známka pro registrované
v klientské zóně“ (dále jen „Akce“ nebo „soutěž“).
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem Akce je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí
1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 45534306, DIČ-DPH: CZ699000761 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. B 567 (dále jen
"Pořadatel").
2. Doba trvání soutěže
Akce probíhá v období od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 (dále jen "Doba trvání akce").
3. Účastníci soutěže
Akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky (dále jen
„Účastník“). Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru k Pořadateli či Organizátorovi akce, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Odměna a cena
Cenou poskytovanou bezúplatně Pořadatelem vylosovaným Účastníkům Akce pro účely těchto
Pravidel se rozumí:

Elektronická poukázka v hodnotě 1 000 Kč do internetového obchodu Mall.cz . Cena bude
udělena 5 vylosovaným Účastníkům Akce, kteří se v období od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 registrují
do Klientské zóny ČSOB Pojišťovny na adrese moje.csobpoj.cz.

5. Podmínky vzniku práva Účastníka na odměnu nebo cenu
Právo Účastníka na cenu vůči Pořadateli vzniká, pokud Účastník:
a) V období od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 registrují do Klientské zóny ČSOB Pojišťovny na
adrese moje.csobpoj.cz,
b) je Pořadatelem vylosován.
c) Právo na cenu vzniká pouze 1 x za celou dobu trvání Akce.
6. Vyloučení ze soutěže
Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k
Pořadateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Postup předání dárku Účastníkům
Účastníci, kterým podle těchto Pravidel vzniklo vůči Pořadateli právo na cenu, jsou kontaktováni
Pořadatelem maximálně 3x na Účastníky Akce vyplněné kontaktní údaje z registračního
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formuláře umístěného na Webové stránce moje.csobpoj.cz (emailová adresa a telefonní číslo) a
je s nimi Pořadatelem domluven způsob předání odměny.
Pokud se Pořadateli nepodaří ani v jednom ze tří pokusů o kontaktování vylosovaného Účastníka
Akce v průběhu 2 pracovních dnů se s vylosovaným Účastníkem Akce spojit, právo takového
vylosovaného Účastníka akce na cenu zaniká a Pořadatel provede o takovou propadlou cenu
nové losování.
8. Ostatní ustanovení a podmínky
a) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli újmy způsobené v souvislosti s užíváním odměny
(ceny).
b) Účastníkům nevznikají žádná práva z případného vadného plnění (z vad odměny) a Pořadatel
neposkytuje žádnou záruku za jakost odměny (ceny).
c) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, včetně změny Doby jejího
trvání, či Soutěž kdykoliv zrušit (a to i s účinností zpětně k datu jejího počátku), ukončit nebo
pozastavit bez náhrady, a to formou oznámení uveřejněného na Webové stránce
moje.csobpoj.cz.
d) Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti
se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z
těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani
za tiskové chyby.
e) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady
vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně
případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném
zařízení účastníka Akce nebo jakékoli jiné osobě v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není
rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v
důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
f) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a pro
vznik práva Účastníka na odměnu (cenu).
g) Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv pokus poškodit webové stránky nebo narušit chod Soutěže
může být kvalifikován jako porušení obecně závazných právních předpisů a může rovněž zakládat
právo Pořadatele na náhradu způsobené újmy.
h) Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu trvání Soutěže uveřejněna na Webové stránce akce
www.csobpoj.cz. Tato akce a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právním řádem
České republiky.

V Pardubicích dne 30. 6. 2020
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