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Podrobná pravidla soutěže
Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných pravidel pro spotřebitelskou soutěž
„Letní soutěž o elektrokoloběžku“ pořádanou v obchodním centru LASO.
1. Organizátor a pořadatel akce
Spectrum stores, a.s., Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2. Místo a období konání akce
Akce probíhá v prostorách obchodního centra v termínu od 20.07.2022 do 12.09.2022.
o

Účastníkem akce se rozumí zákazník obchodního centra, který v době od 20. 07. 2022 od
08:00 do 12. 09. 2022 do 17:00 hodin zakoupí v určených provozovnách OC LASO (mimo
prodejnu BILLA) zboží nebo služby v minimální hodnotě 250 Kč.

o

Určenými provozovnami, se v rámci akce rozumí všechny provozovny obchodního centra
mimo prodejnu BILLA.

3. Seznam výher

Hlavní výhra: 1x ELEKTROKOLOBĚŽKA XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER 3
Další výhry:
prodejna
SCANquilt
2 KLIMATEX
3 GORA kožená galanterie
4 Knihkupectví KOSMAS
5 FAnn parfumerie
6 Dárkové potraviny
7 dm drogerie markt
8 TIMEOUT
9 Bellinda
10 Naturhouse
11 MARIMÓDA
1

umístění výhra
1. patro
přízemí
1. patro
1. patro
přízemí
přízemí
přízemí
přízemí
1. patro
přízemí
1. patro

plážová osuška velur ethno
cyklohelma FERES
dámská kabelka zn. Cavaldi
balíček 2 knih nakladatelství ARGO
kosmetický balíček
balíček dárkových potravin
dm box
dárkový poukaz
balíček spodního prádla
zdravý snídaňový balíček
dárkový poukaz

hodnota
1 490 Kč
899 Kč
890 Kč
800 Kč
600 Kč
600 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

Zákazník obdrží herní kupón za každý nákup v určených provozovnách, jehož hodnota
dosáhne minimální částky 250 Kč. Za jeden konkrétní nákup, byť bude jeho hodnota
násobně vyšší, dostane zákazník vždy pouze jeden herní kupón.
4. Účast ve hře
Hry se může zúčastnit každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České
republiky. Ze hry jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele,
včetně jejich rodinných příslušníků, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších
společností podílejících se na přípravě a organizaci hry. V případě, že se některá
z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru.
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Účastníkem hry se stane každý zákazník, který nakoupí v minimální hodnotě 250 Kč
v OC LASO (mimo prodejnu BILLA), obdrží herní kupón, který pravdivě vyplní a vhodí jej
do sběrného boxu, který bude umístěn v přízemí obchodního centra v prostoru před
bankomaty.
Herní kupón musí obsahovat RAZÍTKO PRODEJNY.
Nevyplněné nebo nepravdivé či pouze částečně vyplněné herní kupóny budou ze hry
vyřazeny. Každý účastník se může do hry zapojit opakovaně, pokaždé však s novou
platnou účtenkou, tzn. s novým herním kupónem.
5. Výběr výherců
Losování proběhne 13. 9. 2022 zástupcem OC LASO v prostorech OC LASO.
Pokud bude vylosován herní kupón, který nebude řádně vyplněn, bude záměrně
poničen, znehodnocen nebo pokud se bude jednat o kopii originálu herního kupónu,
bude ze hry vyřazen. Při losování výher budou vylosovány i tři další herní kupóny
zákazníků, kteří se stávají náhradníky pro hlavní výhru (elektrokoloběžka) v případě, že
si předchozí výherce výhru ve stanoveném termínu nepřevezme. Pořadí těchto
náhradníků určí pořadí, v jakém byly vylosovány jejich herní kupóny.
Zveřejnění výherců proběhne na webových stránkách a sociálních sítích OC LASO.
6. Předání výhry
Výherci budou kontaktováni prostřednictvím kontaktu uvedeného na herním kupónu
elektronicky e-mailem, případně telefonicky.
Výhry budou předány výhercům v prostorách pořadatele, a to po předchozí domluvě,
nejpozději 30. 9. 2022. Výherce se musí při předání výhry prokázat platným dokladem,
ze kterého je možné ověřit totožnost výherce
Výherce může být pořadatelem při předání výhry vyzván k předložení účtenky za nákup.
Výhry nevyzvednuté nejpozději ve výše uvedeném termínu propadají ve prospěch
pořadatele, nedohodne-li se výherce s pořadatelem jinak.
7. Osobní údaje
Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem hry
vhozením herního kupónu do sběrného boxu. Souhlas je udělen pro zpracování
osobních údajů za účelem organizace hry a jejího vyhodnocení.
8. Další podmínky
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla soutěže, včetně délky jejího
trvání, či soutěž odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě
nemá účastník soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoli nákladů.
Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za
jakoukoliv technickou chybu při organizaci a průběhu soutěže. V případě rozporu s
podrobnými pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech
k soutěži platí znění těchto podrobných pravidel soutěže.
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Náhled herního kupónu
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