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1/ Organizátor soutěže

Společnost LOMAX & Co s.r.o., se sídlem Bořetice 417, PSČ: 691 08, IČO: 26903920, DIČ: CZ26903920 (dále jen 
„organizátor“) pořádá tuto soutěž „25 let LOMAX“, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „soutěž“).

2/ Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (spotřebitel), která si v termínu od 2.1.2017 do 31.10.2017 
včetně (soutěžní období) závazně objedná výrobky, které vyrábí nebo dodává organizátor, nebo každá fyzická osoba 
starší 18 let (spotřebitel), které bude organizátor v termínu od 2.1.2017 do 31.10.2017 včetně (soutěžní období) výrob-
ky vyrábět nebo dodávat (dále jen „výrobek“ nebo „dílo“). Objednávka musí být provedena u organizátora nebo u jeho 
smluvních prodejců, jejichž seznam je veřejně vyvěšen na internetových stránkách www.lomax.cz (dále jen „smluvní 
prodejci“), přičemž podmínkou je zaplacení zálohy na objednané dílo. 
Při zrušení objednávky nebo již uzavřené smlouvy o dílo ze strany objednatele bude účastník soutěže vyřazen ze sou-
těže. Pokud ke zrušení dojde po vyhodnocení soutěže, zaniká zde nárok na výhru bez náhrady.

Svůj souhlas s účastí v soutěži může vyjádřit soutěžící písemně při uzavření smlouvy o dílo nebo jiným prokazatelným 
způsobem.

Do soutěže budou zařazeni jen ti zákazníci, kteří budou souhlasit s podmínkami soutěže. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti organizátora, všichni jeho smluvní prodejci a jejich zaměst-
nanci a osoby jim nebo jejich zaměstnancům blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato nárok na výhru. 

Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne, zjistí-li organizátor či bude-li mít důvodné podezření na spáchání podvodného 
nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Organizátor si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pro účast v soutěži v tomto 
bodě pravidel soutěže jednotlivými soutěžící došlo.  

3/  Výhry

Výhrou je míněno vrácení ceny výrobku do maximální hodnoty 25.000,-Kč vč. DPH (933,-€ vč. DPH), přičemž celkový 
počet výher po dobu soutěžního období je 40 (každý týden 1 výhra, počínaje 5. kalendářním týdnem).

4/ Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže bude probíhat průběžně od 5. kalendářního týdne, a to tak, že vždy do konce každého kalendář-
ního týdne vylosuje osoba organizátorem určená, která není účastníkem soutěže, náhodným způsobem 1 výherce za 
uplynulý týden. Výherce získá výhru dle článku 3. podmínek soutěže. Všichni účastníci soutěže zůstávají v soutěži po 
celé soutěžní období a mohou tedy vyhrát i vícekrát.

Výherce bude obeznámen o výhře telefonicky či písemně nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne slosování soutěže. 

Výherce může převzít výhru až po provedení díla a zaplacení jeho ceny. 
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Pro ověření výherce se doloží předávací protokol k výrobku, který prokáže nezpochybnitelně vlastnictví výrobku, který 
vyrábí či dodává organizátor.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na určení termínu předání výhry, nejpozději však do 3 měsíců od vylosování 
výherce, za předpokladu kompletního provedení díla a zaplacení jeho ceny. 

Zástupce organizátora osobně předá výhru výherci v místě sídla organizátora, jeho smluvních prodejců nebo na místě 
které k tomu organizátor určí. 

V případě, že výherce nebude reagovat na výzvy organizátora ohledně termínu a místa vyzvednutí výhry, organizátor 
zašle výherci písemnou výzvu s přesným termínem a místem předání výhry doporučeně do vlastních rukou na adresu 
uvedenou v objednávce nebo smlouvě o dílo. Pokud si výherce nevyzvedne doporučenou výzvu nebo neodpoví organi-
zátorovi prokazatelně písemně do 14 dní od doručení, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez náhrady.

Posledním termínem pro předání výhry je 15.4.2018. Pokud do tohoto data výherce neumožní organizátorovi provedení 
díla nebo dílo nezaplatí v plné výši, ztrácí nárok na výhru. 

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou organizátorem těmito pravidly soutěže. Výhru není 
možné vymáhat soudní cestou. Výhru není možné měnit či převést na jinou osobu. 

Výhry ze soutěže budou zdaněny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Výhry budou zdaněny ve výši 15% při 
jejich výplatě. Výherce tedy obdrží výhru sníženou o daň.

5/ Obecné podmínky

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla soutěže či soutěž úplně 
zrušit bez udání důvodu a bez náhrady.

Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách www.lomax.cz a u organizátora soutěže. 

Informace o soutěži proběhnou ve vybrané inzerci společnosti LOMAX & Co s.r.o. Podrobné informace mají možnost 
zájemci o soutěž získat přímo na internetových stránkách www.lomax.cz.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. 
Zároveň tím vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se správou a zpracováním 
osobních údajů, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení a obce svého 
bydliště ve sdělovacích prostředcích, na internetových stránkách organizátora a v inzerci vybrané organizátorem. 
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je organizátor. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka 
je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Správce shromažďuje 
osobní údaje v rozsahu zákona o ochraně osobních údajů. 
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze organizátora soutě-
že, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely organizátora, tj. mimo jiné pro účely nabízení 
výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchod-
ních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle předchozí věty uděluje soutěžící na dobu do odvolání 
tohoto souhlasu. 
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