
Pravidla soutěže „Vyhraj Škodu Superb za nákup spotřebiče Beko“ 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhraj Škodu Superb za nákup 

spotřebiče Beko“ pořádané na území České a Slovenské republiky (dále jen „soutěž“). Tento 

dokument závazně a v úplnosti upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla nabývají platnosti dnem 

zveřejnění. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel, a to i bez předchozího 

upozornění. 

 

1. Pořadatelé soutěže  

Tato soutěž je společnou soutěží pořádanou českou právnickou osobou, společností OKAY s.r.o. se 

sídlem Kšírova 676/259, 619 00 Brno, IČ:6071925, zapsánou v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 16352 (dále jen „OKAY CZ“) a slovenskou právnickou 

osobou, společností OKAY Slovakia, spol. s.r.o., se sídlem Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 

35825979, zapsanou v obchodním registru vedeném Okresním soudom Bratislava I, oddíl Sro, vložka 

č. 25493/B (dále jen „OKAY SK“) (společně dále jen „pořadatelé“). 

 

 

2. Trvání soutěže: 

30. 1. – 31. 3. 2019 

 

3. Účast na soutěži  

Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba - spotřebitel starší 18 let, která má plnou způsobilost k 

právním úkonům a trvalý pobyt/doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky (dále jen 

„soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).  

.Osoby mladší 18 let se mohou stát soutěžícím pouze v zastoupení svým zákonným zástupcem  

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatelů a dalších 

subjektů spolupracujících na organizaci a/nebo realizaci soutěže (včetně osob v obdobném 

vztahu), stejně tak i osoby jim blízké. V případě, že se výhercem soutěže stane takováto 

osoba, a pořadatel se o této skutečnosti dozví, výhra v 

soutěži jí nebude předaná.  

Osoby nesplňující podmínky pro účast v soutěži a/nebo konající v rozporu s pravidly soutěže nebudou 

do soutěže zařazené. Pokud se ukáže, že se takováto osoba i přes uvedené stala účastníkem soutěže 

a/nebo výhercem soutěže (například v důsledku poskytnutí nepravdivých informací), může být ze 

soutěže vyloučená (respektive vyřazená) a nemá nárok na výhru, která bez náhrady propadá ve 

prospěch OKAY CZ. 

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže ze soutěže, a to zejména v  

případě, pokud bude mít podezření, že účastník soutěže docílil účasti v soutěži nebo výsledku 

v soutěži podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly soutěže nebo jednáním v 

rozporu s dobrými mravy (bez ohledu na skutečnost zda se bude jednat o jednání účastníka 

nebo jiné osoby). Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.  

 

4. Zařazení do soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každý zákazník některého z pořadatelů, který v období od 30. 1. do 31. 3. 

2019 nakoupí na e-shopu www.okay.cz, e-shopu www.okay.sk nebo v kamenné prodejně některého 

z pořadatelů výrobek Beko, výrobkem Beko se pro účely soutěže rozumí jakýkoliv elektrospotřebič od 

dodavatele BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, se sídlem Bucharova 1423/6, Praha 5 - 

Stodůlky, PSČ 158 00, IČO: 27371948.  

 

Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy jenom s novým soutěžním nákupem (tj. při dalším 

novém nákupu výrobku Beko v některém z výše vedených e-shopů nebo v kamenné prodejně OKAY 

CZ nebo OKAY SK) a pokaždé při řádném splnění dalších podmínek účasti a zařazení do soutěže. Pro 

vyloučení pochybností pořadatelé uvádějí, že pokud je na jedné soutěžní účtence nebo internetové 

objednávce zaznamenán nákup např. tří výrobků Beko, opravňuje daná soutěžní účtenka/objednávka 

soutěžícího pouze k jednomu vyplnění výherního formuláře, resp. lze ji užít v soutěži pouze jedenkrát. 

  



 

Soutěžící se do soutěže zapojí prostřednictvím výherního formuláře umístěného na stránkách 

www.okay.cz (micrsotie: www.okay.cz/beko-soutez) nebo na stránkách www.okay.sk (microsite: 

www.okay.sk/beko-sutaz) a to tak, že v čase do ukončení soutěže úplně, správně a včas vyplní 

soutěžní formulář.  

 

 

Při vyplňování formuláře na www.okay.cz (OKAY CZ) je rozhodujícím tip na celkový počet výrobků 

Beko prodaných v prodejnách v ČR a na e-shopu www.okay.cz od 1. 2. do 31. 3. 2019. 

Při vyplňování formuláře na www.okay.sk (OKAY SK) je rozhodujícím tip na celkový počet výrobků 

Beko prodaných v prodejnách v SR a na e-shopu www.okay.sk od 1. 2. do 31. 3. 2019. 

Ze všech soutěžících OKAY CZ a OKAY SK se výhercem stává ten soutěžící, který odpoví na 

soutěžní otázky a jeho tip na tipovací otázku bude správný, nebo nejblíže skutečnosti.  

V případě shody vyhrává ten soutěžící, jehož registrace do soutěže proběhla dříve. Pokud by se ani 

takto nedala určit osoba výherce, bude výherce určen losem. 

 

Jméno výherce bude po ověření zveřejněno na webové stránce www.okay.cz/beko-soutez a 

www.okay.sk/beko-sutaz. 
 

5. Výhra 

 

Výhrou v soutěži je automobil Škoda Superb Active 1,5 TSI 110 kW (dále jen „výhra“). 

Do soutěže je vložen 1 ks této výhry, tj. jedna výhra pro celé území České i Slovenské republiky. 

 

6. Pro účely oznámení výhry bude výherce kontaktovaný e-mailem na adresu uvedenou ve 

formuláři. Pokud výherce nesplní pravidla této soutěže, nebo nebude kontaktovat pořadatele 

do 14 pracovních dnů od oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch OKAY CZ tak, 

že bude použita pro další marketingové účely bez nároku výherců na jakékoli další či 

náhradní plnění. 

 

7. Zapojením do soutěže dává soutěžící vědomě svůj výslovný souhlas s pravidly 

soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadatelům této marketingové soutěže: 

- na zveřejnění svých osobních údajů v případě výhry v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na 

výherní listině, která může být přístupná na internetu, prodejnách pořadatelů nebo jinak veřejně 

zpřístupněná 

- na použití svých osobních údajů ze strany pořadatelů na marketingové účely  

-s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů soutěžícího, tj. 

záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s 

bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejména uveřejněním takového záznamu ve 

sdělovacích prostředcích, na internetu a v propagačních materiálech pořadatelů, a to neomezeně 

(územně, časově, množstevně) - se zasíláním reklamních nabídek pořadatelů  

- se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže. 

 

8. Vyplněním a odesláním výherního formuláře dává účastník soutěže pořadatelům vědomě souhlas, 

aby po dobu 5 let od zveřejnění výherce zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, 

adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa na  

- marketingové a reklamní účely pořadatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

101/2000 Sb.“), a zákonem č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon č. 18/2018 Z. z.“); 

- a také na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu s ust.§ 7 

odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších 

přepisů a ust. § 62 odst. 2 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, ve znění 

pozdějších přepisů.  

 

http://www.okay.sk/beko-sutaz


Účastník 

soutěže současně vyjadřuje souhlas s tím, aby jím dodané osobní údaje byly po dobu 5 let od 

začátku soutěže použity a zpracovány v plném rozsahu na výše uvedené účely i 

prostřednictvím třetích osob pověřených některým z pořadatelů. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla 

pořadatele, vůči kterému má být odvolání souhlasu účinné. Odvolání souhlasu je pro 

pořadatele účinné okamžikem jeho doručení. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů před 

ukončením soutěže má za následek 

vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, pokud bylo odvolání 

souhlasu doručeno před doručením výhry soutěžícímu. Soutěžící má dále práva podle § 21 

zákona č. 101/2000 Sb. 

zejména právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na jejich opravu 

a likvidaci za podmínek stanovených zákonem. 

 

9. Všeobecná ustanovení soutěže: 

1. Účastníci nejsou oprávnění požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

Pořadatel tímto nejsou vůči účastníkům soutěže jinak zavázaní a soutěžící tedy nemají nárok na 

jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele/ů, než je uvedeno v těchto pravidlech. 

2. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch 

OKAY CZ. 

3. Soutěže se nemůžou zúčastnit právnické osoby. 

4. O jakýchkoliv reklamacích nebo námitkách rozhodují s konečnou platností pořadatelé. 

5. Pořadatelé si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž odložit, 

přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu 

jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na www.okay.cz/beko-soutez a na 

www.okay.sk/beko-sutaz 

čímž nabývá účinnosti vůči pořadatelům i účastníkům soutěže. 

6. Pořadatelé soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži  

a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se 

soutěží spojenou. 

7. Pořadatelé mají právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, pokud by 

takovýto účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů nebo škody, která by 

vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. 

8. Případné námitky s průběhem soutěže je možné pořadatelům zaslat písemně na poštovní 

adresu uvedenou v těchto pravidlech do třech pracovních dnů od ukončení soutěže. 

Námitky podané později nebudou brány do úvahy. Rozhodnutí pořadatelů o námitce je 

konečné. 

9. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky a 

podobně) jsou ilustrační a nemusí odpovídat skutečné podobě a typu výher. 

http://www.okay.sk/beko-sutaz

