
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

„SPOFAPLAST“ 

Pořadatel: 3M Česko, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800, IČO: 41195698, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3729 

TRVÁNÍ SOUTĚŽE : 12.5. – 30.6.2018 

SOUTĚŽNÍ CENY : 

1. 1x víkendový wellness pobyt pro 2 osoby v Maximus resort v hodnotě 10 000 CZK 

2. 10x lékarnička SPOFAPLAST v hodnotě 500 CZK 

3. 20x funny hopsadlo v hodnotě 200 CZK 

PODMÍNKY SOUTĚŽE : 

• Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, které splní dále uvedené podmínky 

soutěže. 

• Hlavní podmínkou zapojení se do soutěže je koupě dvou balení jakýchkoliv náplastí 

SPOFAPLAST.  

• Po nákupu se musíte zaregistrovat na internetové stránce www.3m.cz/spofaplast_soutez a 

vyplnit své osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt) a také údaje 

z dokladu o zaplacení (datum a čas nákupu) a poskytnout souhlas se zpracováním osobních 

údajů. 

• Je nutné uchovat si doklad o zaplacení. V případě výhry je nutné tento doklad předložit 

pořadateli soutěže k ověření. 

• Za každý nákup dvou náplastí je možné vyhrát pouze jednu cenu, to znamená, že pokud 

soutěžící na základě registrace daného nákupu vyhraje některou z cen, tento nákup již nebude 

dále zařazen do slosování o další ceny. V případě, že účastník uskuteční více nákupů dvou 

balení jakýchkoliv náplastí SPOFAPLAST, je oprávněn do soutěže zaregistrovat každý z těchto 

nákupů. 

• Po skončení soutěže 30.6.2018 a shromáždění všech registračních formulářů se uskuteční 

náhodné losování výherců pod odborným dohledem. Do losování budou zařazeni jenom 

soutěžící, kteří uskutečnili svůj nákup v době, ve které soutěž probíhala, t.j. v termínu od 

12.5.2018 až do 30.6.2018 včetně. Losování proběhne dne 1.7.2018 v prostorách pořadatele. 

Výherci budou následně kontaktováni pořadatelem. 

• Výherci musí následně předložit doklad o zaplacení nákupu. Teprve po tomto úkonu jim mohou 

být ceny předány / poslány. 

• Ceny budou doručeny výhercům spolu s potvrzením jejich hodnoty. 

• Účastí v soutěži souhlasíte s jejími pravidly. Tato pravidla spolu s právy a povinnostmi z nich 

vyplývajícími se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. 

• Výsledky soutěže jsou konečné bez jakékoliv možnosti odvolání. Ceny nemohou být a nebudou 

alternativně vyplaceny v penězích či jiném plnění. Pořadatel si však vyhrazuje právo nahradit 

cenu jinou cenou obdobné hodnoty dle vlastního uvážení. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností posoudit, zda byly nebo nebyly splněny 

podmínky pro účast v soutěži. 

• Pořadatel si dále vyhrazuje právo z vážných důvodů zkrátit, pozastavit nebo zrušit soutěž či 

změnit její pravidla. 

 


