PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhrajte 250 000Kč na rekonstrukci“, dále jen „Pravidla“
1. Pořadatel
1.1 Pořadatelem soutěže je Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech II,
č.1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 47115289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714, e-mail: kontakt@wuestenrot.cz, telefon: 257
092 111 (dále jen „Organizátor“).
2. Jak soutěžit
2.1 Soutěžit je možné od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 23:59 (dále jen „soutěžní období“).
2.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a zaměstnanci všech
s Organizátorem spolupracujících agentur, společností, OSVČ mající obchodní vztah
s Organizátorem, a osoby blízké (ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) všem těmto výše uvedeným osobám. V případě, že se
výhercem stane osoba, která je jednou z výše uvedených osob, nebude výhra vyplacena. V
takovém případě bude výherce vyřazen a výhra přejde na následujícího výherce. V případě
existence více takových výherců se postupuje analogicky.
2.3 Soutěž je určena stávajícím i budoucím klientům Organizátora starším 18 let.
2.4 Každý soutěžící musí být schopen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.
2.5 V případě, že soutěžící neprokáže svoji totožnost, bude ze soutěže vyřazen.
3. Pravidla soutěže
3.1 Do slosování bude zařazena každá během soutěžního období nově uzavřená smlouva na
překlenovací úvěr ze stavebního spoření Půjčka ProBydlení znějící na částku jistiny ve výši
minimálně 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) (dále jen „úvěr“) za
předpokladu, že úvěrovaný:
(i)

splňuje podmínky uvedené výše v čl. 2 Pravidel;

(ii)

udělil Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů k obchodním a
marketingovým účelům;

(iii)

úvěr rozčerpá během soutěžního období.

3.2 Každý soutěžící může být do slosování zařazen pouze jednou. Jinými slovy, pokud jedna
fyzická osoba uzavře během soutěžního období více než jednu smlouvu na úvěr, bude přesto
do slosování zařazena pouze jednou.
3.3 O výhercích rozhodne Organizátor soutěže pomocí losování za dozoru zástupce z právního
oddělení Organizátora. Do slosování budou zařazeny všechny uzavřené úvěry, které budou
splňovat podmínky dle čl. 3.1 těchto Pravidel.
4. Výhra
4.1 V rámci této soutěže je možné získat: 2x 250 000Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun
českých), tedy budou dva výherci.
4.2 Výherce soutěže bude po vylosování informován o výhře telefonicky na telefonní číslo,
které uvedl ve smlouvě o úvěru nejpozději do 31. 1. 2018. Pokud nebude možné s výhercem
navázat kontakt nejpozději do 5. 2. 2018, nárok výherce na výhru zaniká a výhra propadá
Organizátorovi.

4.3 Výhra bude vyplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet určený výhercem.
4.4 Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Výhra není právně vymahatelná a nelze ji
vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci.
5. Práva a povinnosti Organizátora
5.1 Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo
změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na webové
stránce Organizátora: https://wuestenrot.cz/o-nas/novinky/2017/vyhrajte-250-tisic-korunna-rekonstrukci
5.2 Organizátor neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se
soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).
5.3 Organizátor neodpovídá za to, že výherce uvedl chybné telefonní číslo ve smlouvě o úvěru,
ani za nerozčerpání úvěru. Organizátor neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce
nebyl kontaktován a nepotvrdil tak Organizátorovi přijetí výhry.
5.4 Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací
v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny technickou vadou či lidským
faktorem.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Vzhledem k tomu, že tato soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
a výhra nenaplňuje definici příjmu osvobozeného od daně ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) bodu
3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
daních z příjmů“), podléhá výhra zdanění v souladu se zákonem o daních z příjmů.
6.2 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se
soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou
aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
6.3 Tato Pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění
Pravidel
je
k
dispozici
na
webové
adrese:
https://wuestenrot.cz/onas/novinky/2017/vyhrajte-250-tisic-korun-na-rekonstrukci
V Praze, dne 21. 8. 2017

