
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže (dále také jen „soutěž“). Tato pravidla jsou 

jediným dokumentem, který závazně úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže. 

 

POŘADATEL SOUTĚŽE 

1. Pořadatelem soutěže je společnost S E T O S spol. s r.o. se sídlem K Bílému vrchu 2978/5, Horní 

Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 463 52 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, sp. zn. C 12006 (dále také jen „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“). 

TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 15.7.2020 00:01 hod do 31.8.2020 23:59 hod 

(dále jen „soutěžní období“). Vyhlášení soutěže proběhne do 6.9.2020.  

ÚČAST V SOUTĚŽI 

1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která v průběhu trvání soutěže zakoupí 

na eshopu www.ispace.cz nebo v jakékoliv z kamenných prodejen SPACE jakýkoliv produkt značky XIAOMI. 

Zároveň je nutné provést registraci na adrese www.ispace.cz/soutez . 

2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která 

splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící"). Do soutěže budou zařazeni pouze ti 

soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje 

právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 

3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli 

soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se 

výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že 

pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze 

strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže 

jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.  

PRINCIP SOUTĚŽE, CENY 

1. Celkově budou ze soutěžících náhodně pořadatelem vybráno 10 výherců soutěže. Výherci budou 

vybíráni v pořadí 1. – 10. a dle tohoto pořadí jim budou přiděleny výhry. 

2. Ceny v soutěži jsou:  

1. Xiaomi Pocophone F2 128GB+6GB  

2. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB+6GB 

3. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C 

4. Amazfit T-Rex chytré hodinky 

5. Amazfit GTR 42mm chytré hodinky 

6. Xiaomi Oclean X zubní kartáček 

7. Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite 

8. Xiaomi PowerBank Pro 3, USB-C, 20.000mAh  

9. Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 

10. Xiaomi Mi Bluetooth Selfie Stick 

 

3. Soutěžící se může soutěže účastnit i vícekrát, pokud vícekrát splní podmínky soutěže. Vyhrát tedy 

může i více výher. Ke každé registraci musí mít soutěžící odpovídající prodejní doklad. 

http://www.ispace.cz/
http://www.ispace.cz/soutez


POSKYTNUTÍ VÝHRY 

1. Výherce bude neprodleně po vyhlášení soutěže kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy, 

kterou pořadateli poskytne při registraci do soutěže, a následně bude vyzván k potvrzení, že je připraven 

výhru převzít. 

2. V případě, že výherce nebude do 7 dnů od odeslání výzvy na e-mailovou adresu uvedenou při 

registraci na výzvu reagovat nebo výzva nebude na uvedenou e-mailovou adresu doručitelná nebo 

výherce nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. 

3. Výhra bude všem výhercům zaslána přepravní službou na adresu na území České republiky, kterou 

výherce pořadateli poskytne. Výhru pořadatel odešle výherci do 5 pracovních dnů od potvrzení ze strany 

výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok. 

4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné 

alternativně vyplatit v hotovosti. 

5.  Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a 

bude vybrán náhradní výherce. 

6. Účastníci soutěže, kteří nebudou vybráni a nebudou mít nárok na výhru, budou o této skutečnosti 

neprodleně po vyhlášení soutěže informováni formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou 

při registraci do soutěže.  

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta 

dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či 

jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období. 

3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. 

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení 

výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí 

zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.  Soutěžící uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších 

údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné 

účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho 

případného odvolání.  

2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou 

formou na adresu sídla pořadatele. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. 

 

V Praze dne 14.7.2020 


