Pravidla a podmínky soutěže “rozdávání licencí Avast 2016,
notebooku ASUS a telefonu Nexus 6” na Facebooku
(dále jen “Pravidla”)
Úvod
Cílem této soutěže je oslava spuštění nové verze bezpečnostního produktu pro PC a Mac, Avast 2016
(dále jen “Soutěž”). Soutěž poběží v České republice a její vítězové budou vybráni z lidí, kteří během
doby trvání Soutěže, budou uvedený Příspěvek (definován níže) označovat jako “To se mi líbí” a
zároveň jej komentovat originální odpovědí na uvedenou otázku (definována taktéž níže).
Organizátor soutěže
Stahuj.cz – provozovatel Economia, a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v odd. B, vl. č. 12746, IČ: 28191226, se sídlem Pernerova 673/47, 186 00
Praha 8 (dále jen „Economia“).
Ve spolupráci s:
AVAST Software s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze v odd. C, vl. č. 216540, IČ: 02176475 se sídlem v Trianon Office Building, Budějovická 1518/13a,
140 00 Praha 4 – Michle (dále jen „Avast”).
Žádný nákup ani vstupní poplatek není pro vstup do soutěže nutný
Soutěže se může zúčastnit každý dospělý člověk, kterému bylo 18 let (dále jen “Účastník”). Pro vstup
do Soutěže není nutný žádný nákup ani vstupní poplatek. Každý Účastník, který splňuje v dokumentu
uvedené podmínky, je oprávněný vyhrát.
Účastník se nemůže do Soutěže zapojit, pokud pochází z Kuby, Iránu, Kosova, Myanmaru, Severní
Koreje, Súdánu, Sýrie, případně z jiné země, kde by tato soutěž mohla narušovat místní právo.
Do Soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci společnosti Economia a Avast a dále zaměstnanci jejich
poboček, dodavatelů, poskytovatelé cen a rodiny zaměstnanců.
Vstupem se zavazujete dodržet tyto Pravidla a přijímáte, že jakékoliv rozhodnutí společnosti
Economia je finální a rozhodující.
Účastník
Kdokoliv je registrovaným uživatelem sociální sítě Facebook a zároveň fanouškem Facebookové
stránky firmy Economia/Stahuj.cz a současně bude označovat jako „To se mi líbí“ a zároveň
komentovat publikovaný obrázek s „cupcaky“ (dále jen „Příspěvek“) během doby trvání Soutěže a
kdo poskytne své jméno, příjmení a e-mailovou (případně poštovní) adresu.
Účastníci budou Příspěvek komentovat tak, že co nejkreativněji doplní větu: „ Každá správná oslava
se neobejde bez ___________ (doplňte). Pořadí výherců bude následně určeno na základě úrovně
kreativity a originality jejich Příspěvků.
Vítěz
Jakýkoliv Účastník, který splňuje všechny podmínky uvedené v Pravidlech, se může stát vítězem.

Doba trvání Soutěže
Soutěž poběží od 3. listopadu 2015 a bude ukončena 10. listopadu 2015. Vstupy obdržené před nebo
po skončení doby trvání Soutěže nebudou platné.
Výhra
Jména vítězů budou oznámena na webové a Facebookové stránce Economia/Stahuj.cz.
Všechny výherce vybere příslušné marketingové oddělení Economia, přičemž výběr vítěze je jejím
výlučným rozhodnutím, které je konečné.


Hlavní výhru, notebook ASUS v hodnotě do 500 USD (zakoupený Avastem), obdrží ten
Účastník, který nejkreativněji a nejoriginálněji odpoví na položenou otázku v daném
Příspěvku publikovaném Economií



Druhou cenu, chytrý telefon Nexus 6 v hodnotě do 350 USD (zakoupený Avastem), obdrží ten
Účastník, jehož odpověď bude ohodnocen jako druhý nejkreativnější a nejoriginálnější
zodpoví položenou otázku v daném Příspěvku publikovaném Economií



Účastnící Soutěže, kteří se umístí na 3. až 52. místě obdrží roční licenci Avast Premier 2016 (v
ceně 1 690 Kč)

Organizátor má právo ceny neudělit v případě, že množství relevantních Příspěvků bude nižší, než je
počet Výher.
Jak lze výhru získat?
1. Účastník musí být fanouškem facebookové stránky Economia/Stahuj.cz;
2. Účastník musí Příspěvek označit jako “To se mi líbí” a zároveň jej komentovat originální
odpovědí;
3. Účastník musí pod uvedeným Příspěvkem doplnit uvedenou větu (tedy příspěvek
okomentovat). Nejoriginálnější komentáře budou odměněny Výhrou. Komentáře budou
posuzovány na základě kreativity a originality.
4. Licenci nebo kteroukoliv jinou z cen může Účastník vyhrát pouze jedenkrát.
Doručení výhry
Výhry a výdaje spojené s poštovní službou zajišťuje Economia. Economia není zodpovědné za
případné poškození výhry během doručení od poštovní služby.
Ceny jsou nevratné. Economia neposkytuje v žádném případě náhradní ceny.
Jak si výhru vyzvednout?
Jakmile bude Soutěž ukončena, Economia bude všechny výherce informovat na své webové a
Facebookové stránce Economia. Výherci musí na oznámení reagovat a výhru akceptovat.
Odpověď výherce musí obsahovat následující:
a) Výslovný a neomezený souhlas výherce moci použít jeho osobní údaje (jméno, příjmení,
email, fotografie, a příběh se Soutěží související) pro marketingové účely společností Avast a
Economia. Economia a Avast garantují, že celé jméno výherce nebude nikde použito. V
případě použití osobních údajů bude příspěvek vypadat takto: Petr N., z Kroměříže; a

b) Kompletní poštovní adresu, na kterou má být 1. nebo 2. výhra doručena.
Economia není zodpovědné za neobdržení odpovědi výherce např. z technických důvodů, plné
mailové schránky, spamových filtrů či z důvodu nesprávně zadané emailové adresy. V případě, že
budete Economia kontaktováni, zašlete své osobní údaje nazpět. V případě zájmu, zda-li odpověď
Economia obdrželo, kontaktujte přímo je.
Obecná a právní ustanovení
Veškeré poskytnuté informace budou chráněny a bude s nimi nakládáno v souladu se smluvními
podmínkami pro ochranu soukromí Economia.
Economia si vyhrazuje právo kdykoliv ověřit způsobilost Účastníka (včetně totožnosti tohoto
Účastníka, věku a adresy) a vyloučit jakéhokoliv Účastníka, který se domáhá vydání ceny způsobem,
jež není v souladu s těmito Pravidly nebo kohokoliv, kdo manipuluje s procesem soutěže. Pokud
Economia nevykonává a neprosazuje některá ze svých práv dle těchto Pravidel, neznamená to vzdání
se těchto práv.
Economia si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky nebo je úplně zrušit či pozastavit jejich účinnost, a
to kdykoliv dle vlastního uvážení a z jakéhokoliv důvodu, čímž ale nevzniknou jakékoliv další
povinnosti vůči a závazky vůči Účastníkům.
Výhry nejsou právně vymahatelné a nemohou být nárokovány prostřednictvím soudu nebo
rozhodčího řízení. O jakýchkoliv nárocích, stížnostech a jiných otázkách týkajících se této Soutěže
rozhoduje Economia a jeho rozhodnutí je konečné.
Tyto Pravidla a jakékoliv vztahy mezi Účastníky a Economia v souvislosti s touto Soutěží se řídí
právním řádem České republiky. Veškeré spory musí být předloženy výhradně soudu v Praze, v České
republice.
Společnost Facebook není nijak zapojena do této Soutěže.

Kontaktní údaje
V případě dotazů souvisejících s touto Soutěží kontaktujte Stahuj.cz na e-mailové adrese:
info@stahuj.cz

