PRAVIDLA SOUTĚŽE BEST
BESTOVKA
1. POŘADATEL:
BEST®, a.s., Rybnice 148, 331 51 Plzeň, IČ: 25201859, DIČ: CZ25201859, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 545 (dále též „pořadatel“).

2. ORGANIZÁTOR:
CONTIMEX, spol. s r.o., Komenského 667/38, 664 34 Kuřim, IČ: 49454862, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13124 (dále též
„organizátor“).
3. NÁZEV SOUTĚŽE:
„BESTOVKA“.
4. DOBA TRVÁNÍ:
od 10. 7. do 12:00 dne 31. 10. 2019
5. MÍSTO KONÁNÍ:
Česká republika
6. PODMÍNKY ÚČASTI:
6.1. Účastníkem soutěže se stává kterákoliv fyzická či právnická osoba s identifikačním číslem
se sídlem v České republice, jejímž předmětem podnikání je řemeslná živnost „zednictví“
nebo vázaná živnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a která řádně a pravdivě
vyplní povinné údaje ve webovém formuláři pro registraci do této soutěže na webu
www.best-bonusy.cz, udělí souhlas se zpracováním svých údajů za podmínek uvedených
v bodu 11ch), vyjádří souhlas s těmito pravidly soutěže (Dále jen „účastník soutěže“) a splní
podmínky nákupu dle následujícího bodu 6.2 a 6.3.
6.2. Podmínkou pro získání hlavní nebo měsíční výhry je provedení minimálně jednoho
nákupu produktů společnosti BEST v hodnotě nad 10 000 Kč bez DPH vyjma výrobků
uvedených v bodě 11h, a to po dobu trvání soutěže (viz bod 4). Vždy však nejpozději do 12:00
hod. V den losování (viz bod 7.2).
6.3. Jakýkoliv provedený nákup dle bodu 6.2 nahlásí účastník soutěže SMS zprávou ve tvaru
„BESTOVKA den.měsíc.“ (např. BESTOVKA 29.7. ) na tel. č. 730 892 959, kde den a měsíc
znamená datum nákupu. Čím více nákupů, tím větší šance na výhru.
7. CO URČÍ VÝHERCE:
Výherce určí organizátor losováním nákupů nahlášených účastníky soutěže (viz bod 6.3).
7.1. Losování hlavní výhry se koná 31. 10. 2019 v 15:15
7.2. Losování měsíčních výher se koná: 31. 7. 2019, 30. 8. 2019, 30. 9. 2019 a 31. 10. 2019,
vždy v 15:00
8. HLAVNÍ VÝHRA A MĚSÍČNÍ VÝHRY:
8.1. Hlavní výhra:
1x voucher v hodnotě 100 000 Kč vč. DPH na zájezd, resp. zájezdy, cestovní kanceláře EXIM
TOURS a.s. dle vlastního výběru.
8.2. Měsíční výhry:
Účastníci soutěže (viz bod 6.1) mohou v losování dle bodu 7.2. vyhrát jednu z níže uvedených
měsíčních výher.
 1x voucher v hodnotě 50 000 Kč vč. DPH na zájezd s EXIM TOURS, a.s.



(platnost voucheru do 31. 12. 2020)

1x voucher na nákup v hodnotě 30 000 Kč vč. DPH na Alza.cz
(platnost voucheru do 31. 12. 2019)

1x voucher na nákup libovolného zboží BEST v hodnotě 20 000 Kč vč. DPH
(platnost voucheru do 31. 12. 2020)

Účastníci, kteří nevyhráli, budou opětovně zařazeni do následujícího losování.
9.

KOMUNIKACE A OZNÁMENÍ O VÝHŘE:
Pro oznámení o výhře a veškeré související úkony budou jako identifikace soutěžícího použity
údaje uvedené účastníkem soutěže. Výherce bude po losování o výhře informován
organizátorem, a to e-mailem nejpozději do 16:00 následujícího pracovního dne. Následně
bude výherce telefonicky kontaktován pořadatelem soutěže za účelem předání a plnění výhry.
V případě, že výherce nebude možné do 3 pracovních dnů od prvního pokusu o telefonický
kontakt zastihnout a v případě, že výherce v této lhůtě sám nekontaktuje organizátora soutěže
na základě údajů v e-mailu odeslaném organizátorem soutěže s oznámením o výhře, ztrácí
výherce nárok na výhru a výhra mu nebude vydána. V takovém případě bude vylosován
náhradní výherce a oznámení o výhře mu bude oznámeno telefonicky pořadatelem.

10. DOLOŽENÍ NÁROKU NA VÝHRU A PŘEDÁNÍ VÝHER:
10.1. Výherce je povinen odeslat příslušné kopie daňových dokladů o nákupu včetně adresy,
kam má být výhra zaslána, na e-mailovou adresu organizátora: info@contimex.cz (nebo kopie
daňových dokladů zaslat poštou na adresu: Contimex, spol. s r.o., Vážného 15, 621 00 Brno), a
to nejpozději do 10 dnů od oznámení o výhře.
10.2. Způsob a termín předání hlavní výhry bude telefonicky dohodnut mezi výhercem a
pořadatelem. Hlavní výhra bude předána osobně na pobočce společnosti BEST, a.s. na základě
předchozí domluvy s výhercem, nejpozději však do 1 měsíce od doložení nároku na výhru.
11. DALŠÍ PODMÍNKY:
a) Každý účastník soutěže může kteroukoliv z měsíčních výher vyhrát nejvýše jednou. Do
losování o hlavní výhru bude zařazen každý účastník soutěže, i pokud již vyhrál měsíční
výhru.
b) Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher
v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
c) Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a
v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží
spojené.
d) Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový
účastník porušoval pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady
nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
e) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a organizátora.
f) Účastí v soutěži, konkrétně registrací (viz bod 6), vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly
a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. Rovněž, v případě, že vyhraje hlavní výhru,
vyjadřuje souhlas s použitím fotografií z předání výhry a rozhovoru s výhercem pro reklamní
účely společnosti BEST, a to v těchto médiích: internetové stránky společnosti, newsletter a
promo materiály společnosti BEST.
g) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po
celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je
účinné od okamžiku jeho uveřejnění na webu soutěže: www.best-bonusy.cz. Zde je také po
celou dobu trvání soutěže umístěno úplné aktuální znění pravidel. Informační e-mail pro
účastníky soutěže je: bonusy@best.info a infolinka 777 780 099, které jsou v provozu od
pondělí do pátku, vždy od 7:00 do 15:30 hodin.

h) Výrobky, na jejichž nákup se tato soutěž nevztahuje (viz bod 6.2):
dlažba BEST- BEATON (výška 4, 6, 8 cm) přírodní, dlažba BEST- KLASIKO (výška 4, 6, 8 cm)
přírodní, dlažba BEST- CHODNÍKOVÁ přírodní (výška 5 cm, 30x30, 40x40, 50x50 cm), dlažba
BEST- VEGA (8, 10 cm) přírodní, obrubník BEST- LINEA I + II (25 cm) přírodní, obrubník BESTMONO II (25 cm) přírodní, obrubník BEST- PARKAN I + II (20 cm) přírodní, obrubník BESTPARKAN III (25 cm) přírodní, bednění BEST- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ (výška 20 a 25 cm) přírodní.
ch) Ochrana osobních údajů:
Účastník soutěže účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem
vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení
elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů je společnost BEST, a.s. (viz bod 1). Udělení výše uvedeného souhlasu
účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné
principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci
na období 5 let ode dne zahájení soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat
o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní
rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo
zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel
takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné
zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé
a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho
osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže
bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na
ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se
zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese
správce.

