
 

 

 

ABB s.r.o., Divize Elektrotechnické výrobky 

Pravidla propagační spotřebitelské soutěže „S námi ovládáte světlo. 

Již 150 let.“   

 

1. Pořadatel a administrátor  

Pořadatelem a administrátorem propagační spotřebitelské soutěže „S námi ovládáte 

světlo. Již 150 let.“  (dále jen „soutěž“)  je ABB s.r.o. divize Elektrotechnické výrobky, se 

sídlem Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4,  IČO: 49682563, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 79391 (dále jen „pořadatel“).  

2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže  

Soutěž probíhá ve smluvních i nesmluvních velkoobchodech pořadatele na území České 

republiky (dále jen „místo konání“ soutěže)  období od 1. května do 27. září 2018  včetně 

(dále jen „rozhodné období“) nebo do vydání zásob stíracích losů. 

Do soutěže jsou zapojeny veškerý sortiment obsažený v hlavním katalogu domovního 

elektroinstalačního materiálu 2018 pořadatele dále jen „soutěžný výrobek“. Soutěž se 

vztahuje na ty soutěžní výrobky, které jsou prodávány v místě konání soutěže v rozhodném 

období. 

3. Účastníci soutěže  

Soutěže se může účastnit fyzická nebo právnická osoba, podnikající na základě 

Živnostenského oprávnění v oboru elektroinstalace, která splní všechny podmínky soutěže, 

uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“). 

4. Účast v soutěži 

Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období: 

a) zakoupí výrobky ABB v místě konání v minimální hodnotě 5 000 Kč bez DPH a získá stírací 

los. Po setření políčka zjistí zda se jedná o výherní los. Platí i pro opakované nákupy do 

vydání celkového množství stíracích losů. 

 

b) v případě výhry v pořadí 1.-150. odešle SMS na telefonní číslo: 731 552 388 ve tvaru: 

„150dni_unikatni kod vyherniho losu_jmeno_prijmeni__ulice_c.p_mesto_PSC“ 

 

c) v případě výhry 151.-4.000 po předložení výherního losu, obdrží  účastník výhru v místě 

konání. 

 



 

 

Odesláním SMS účastník souhlasí s těmito podmínkami soutěže a zapojí se do soutěže. 

SMS platí účastník dle tarifu svého operátora. 

Po skončení akce budou jména výherců hlavních výher zveřejneny na webových stránkách 

pořadatele. Výhry budou výhercům, kteří splnili podmínky těchto pravidel, zaslány nebo 

předány osobně nejpozdějí do 10 dnů od ukončení soutěže.  

 

Výherci hlavní 1. – 3. výhry se zavazují umožnit pořadateli v souvislosti s předáním hlavní 

výhry pořízení fotografických nebo audiovizuálních záznamů. Možností je samostatně 

pořídit fotografický záznam ve formě postu s reakcí na výhru na některém z dostupných 

online sociálních sítích (Facebook, Twitter) dle doporučení pořadatele. Výherci vyslovují 

souhlas s tím, že tyto záznamy mohou být přiměřeně použity pořadatelem na internetových 

stránkách akce a v informacích pro média. 

 

5. Výhry 

 

1. cena:  Poukázka na Wellness pobyt pro dvě osoby  

2. cena: Tablet Samsung 

3. cena: Mobilní telefon Caterpillar 

4. – 5. cena: Videotelefon domovní 4,3“ ABB-Welcome Midi 2TMA210050W0007  

6. – 10. cena: Tuner FM s Bluetooth AudioWorld 2CKA008200A0194 

11. – 20. cena: Hlásič kouře Busch-Rauchalarm 2CKA006800A2719 

21. – 30. cena: Bluetooth Sound Station 

31. – 40. cena: Activity Tracker 

41. – 50. cena: Powerbanka 

51. – 100. cena: Počítačová myš 

101.-150. cena: Sluchátka  

151.-4.000 cena: Jedna z následujících cen: ABB orientační světélko, ABB Adaptor 

trojnásobný rozbočovací, ABB přívod prodlužovací čtyřnásobný 

 

6. Osobní údaje a osobnostní práva 

Účastník okamžikem zaslání SMS uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních 

údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním jim v rámci této soutěže poskytnutých 

osobních údajů společnosti ABB s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4,  IČO: 

49682563, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  

vložka 79391 (dále jen „společnost“) za účelem realizace soutěže a předání výhry. 

Účastník má právo vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů písemnou 

žádostí doručenou na adresu sídla společnosti. Vyjádření nesouhlasu je účinné okamžikem 

doručení žádosti dle předešlé věty společnosti. Odvolání souhlasu během trvání soutěže 

povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 

101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracování údajů, které se ho 

týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.  

Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou 

předány zpracovateli zajišťujícímu pro společnost zpracování osobních údajů na základě 

písemné smlouvy, a to vždy pouze v rozsahu a za účelem zpracování podle těchto pravidel. 



 

 

Účasti v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, společnosti dále souhlas 

s uveřejněním svého jména, příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže 

(obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném 

tisku vydávaném společností a s využitím k propagačním účelům. 

7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užívaním 

výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru 

reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není 

možné vymáhat soudní cestou. 

Zjistí-li pořadatel spáchání podvodného nebo nekalého jednání některého z účastníků či 

jiné osoby, která dopomohla účastníkovi k získání výhry, výhra se nepředá. 

Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje 

právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Taková 

skutečnost bude uvedena na stránkách společnosti pořadatele. 

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, 

prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel. 

Výhry případně vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní.  

Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, 

průběhu a vyhodnocení Soutěže.  

 

 

Platnost Pravidel je časově omezena.  

V Praze dne 1.4.2018 

Josef Hradecký 

Sales Manager 

Divize Elektrotechnické výrobky 

 

 

 

 

 


