Podrobná pravidla soutěže
„Tipněte si jak dlouho vyrábí firma FELDER stroje“
(dále jen „soutěž“)
1 PROVOZOVATEL SOUTĚŽE
Provozovatelem soutěže je společnost FELDER Group CZ s.r.o., IČ: 27731553. se sídlem
Jáchymovská 721, Praha 5.
2 TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v období od 16. 2. 2017 do 10. 3. 2017
3

SEZNAM VÝHER
1. výhra: sada univerzální bezpečnostní hlavy se sedmi páry nožů a omezovačů v hodnotě
5.636,18 Kč
2. - 5. výhra: FELDER® Svinovací metr, 5m v hodnotě 188,76 Kč + Kšiltovka FELDER

4 ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České
republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnost FELDER Group
CZ s.r.o., včetně jejich rodinných příslušníků a osoby, které jsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru k provozovateli, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších
společností podílejících se na přípravě a organizaci soutěže. V případě, že se některá z těchto
osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na cenu. Každá osoba se může soutěže zúčastnit
pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout předat výhru, pokud soutěžní
facebookový profil nebude patřit reálné osobě.
Další podmínky potřebné pro účast v soutěži:




Vyplnění soutěžního formuláře na www.felder-group.cz/soutez
Úplnost a správnost všech vyplněných údajů v soutěžním formuláři a správná
odpověď na soutěžní otázku „Tipněte si kolik let firma FELDER vyrábí dřevoobráběcí
stroje?“

Nevyplněné nebo částečně vyplněné soutěžní formuláře nebudou zařazeny do soutěže.
Každý účastník se může do soutěže zapojit pouze jednou.
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5 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů soutěže proběhne na pražské pobočce FELDER Group dne
13.3.2017
6 PŘEDÁNÍ VÝHER
Výherci budou kontaktování příslušným pracovníkem společnosti FELDER Group CZ
telefonicky na čísle uvedeném v soutěžním formuláři nejpozději 13. 3. 2017 . Ceny budou
předány výhercům 14. 3. 2017. Předání výhry proběhne na pražské pobočce firmy FELDER
Group CZ (Jáchymovská 721), po domluvě lze předání uskutečnit i na dalších pobočkách
firmy (FELDER Group CZ – Olomouc, FELDER Group CZ - Hradec Králove, FELDER Group CZ –
České Budějovice) Ceny nevyzvednuté do 31. 3. 2017 propadají ve prospěch společnosti
FELDER Group CZ s.r.o.
7 OSOBNÍ ÚDAJE
Vyplněním soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže souhlas se zněním Pravidel
soutěže a současně dává souhlas se zařazením svého jména, příjmení e-mailu a telefonu do
databáze společnosti FELDER Group CZ s.r.o. Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno a
příjmení mohou být zveřejněny ve vztahu k této soutěži na internetových stránkách
www.felder-group.cz a na fecebookové stránce Felder Group CZ.
8

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat.
Vymáhání cen soudní cestou je vyloučeno. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní
cestou. Finanční plnění vyloučeno.
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