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Pravidla soutěže o službu AIM na 6 měsíců zdarma 
na akci Rumburk - Slavnosti města

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže o koloběžky je společnost Planet A, a.s., se sídlem u Hellady 697/4, Praha 4 - Michle, 140 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 118 (dále jen „pořadatel“). 

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v místě konání akce Slavnosti města v Rumburku; tedy u promo stánku společností Planet A, a.s., provozovatele sítě AIM, 
a v jeho blízkém okolí (dále jen „místo konání soutěží“) v termínu 19. 8. 2017. 

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky soutěže (bod 4 Pravidel). Z účastni na soutěžích jsou 
vyloučeny osoby, které nejsou občany ČR nebo EU a dále všichni zaměstnanci pořadatele soutěží i osoby na soutěžích spolupracující, 
jakožto i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

4. Principy a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení 

Podmínkou účasti v soutěži je kompletní vyplnění údajů v dotazníků „Moje chytré služby“. Tyto dotazníky jsou k dispozici na promo 
stánku pořadatele a jeho okolí u osob zajišťujících akci na promo stánku pořadatele.

Dále je vždy nutný souhlas soutěžícího s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů; pořadatel není oprávněn poskytnout osobní 
údaje účastníků třetí osobě. Soutěžícímu mohou být zasílána obchodní sdělení společnosti Planet A, a.s. 

Výherce vyhráva službu AIM na 6 měsíců zdrama dle vlastního výběru. Po uplynutí 6 měsíců, bude výherce kontaktován, zdali chce 
službu AIM využívat i nadále a budou mu nabídnuty podmínky (cenové ujednání), za kterých službu může využívat příp. mu bude služba 
ukončena.

5. Výhry v soutěži 

Do soutěže jsou zařazeny 2 výherní vouchery na službu AIM na 6 měsíců zdarma dle vlastního výběru. Cena služby nesmí přesáhnout 
hodnotu 650 Kč. Pokud bude mít výherce zájem o službu s vyšší cenovou hodnotou, doplací rozdíl mezi cenou služby a voucheru (např. 
výherce si vybere službu v hodnotě 750 Kč, hradí za ní však pouze 100 Kč). To samé platí i s dalšími službami AIM, o které by měl výherce 
zájem. Voucher se nevztahuje na pronájem hardwaru či jeho zakoupení. 

Vyhodnocení soutěže bude probíhat v průběhu dvou plánovaných vstupů na pódiu. Během každého vsutpu bude vždy náhodně vybrán 
právě jeden výherce. Výherce bude vybrán na základě odevzdání platného hlasovacího (dotazníkového) lístku. Výběr výherce bude 
zajištěn pořadatelem.

6. Kontaktování výherce a doručení výher 

Výherce bude vyhlášen ihned po vylosování hlasovacího lístku na pódiu. Výherce si musí výhru vyzvednout okamžitě po vyhlášení. Výhra 
bude výherci předána osobně. 

V případě, že si výherce svou výhru nevyzvedne nejpozději do 5 minut od vyhlášení výherce, bude vyhlášen výherce nový, a to stejným 
způsobem jako je uvedeno v bodě 5 těchto Pravidel. 

7. Zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení 

Účastí v soutěži souhlasí účastník s poskytnutím svého jména, příjmení, bydliště a e-mailové adresy pořadateli a s jejich následným 
zpracováním pro marketingové účely pořadatele tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, 
službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronickcýh prostředků dle zákona č. 480/2000 Sb. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv odvolat. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže 
je oprávněn užít bezplatně jejich jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele 
v souvislosti se soutěží a jeho službami a vyhlášením výherce. 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která byla uvedena výše, a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně 
vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas 
s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi doručené mimo dobu trvání 
soutěže a neplatné hlasovací lístky (s nekompletními informacemi). Výherce soutěže může být zveřejněn na stránkách www.a1m.cz. Bude 
zveřejněno pouze jméno a příjmení výherce. 

8. Další ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží jím pořadaných. Pořadatel je 


