Pravidla soutěže „Přidej se do klubu“
1.

Pořadatel soutěže: Společnost Kerouš s.r.o. se sídlem Řemenovská 1999,
Pelhřimov 393 01 IČ: 28085604, zapsaná u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, spisová značka 16345C (dále jen „Pořadatel“) pořádá pro členy
klubu Kerouš tuto spotřebitelskou soutěž „Přidej se do klubu“ (dále jen
„Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2.

Doba soutěže: Soutěž probíhá v době od 28. 11. 2016 do 27. 2. 2017 (dále jen
„Doba soutěže“). Na konci soutěže je Pořadatelem vybíráno 12 výherců (dále
jen„Výherci“).

3.

Soutěžící: Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci, kteří jsou držiteli klubové karty
Kerouš a po Dobu soutěže si v rámci jedné zakázky zapůjčí nářadí nebo stroj(e)
v minimální hodnotě 500 Kč bez DPH. Za každých utracených 500 Kč bez DPH
v rámci jedné zakázky dostane kupující jeden slosovatelný kupón, který po
vyplnění může vhodit do slosování. Ceny z různých zakázek nelze sčítat. Ze
soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby těmto osobám blízké podle §22, zák.
č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.

4.

Princip soutěže: Pořadatel vybere náhodným způsobem 3 výherce a to na každé
své pobočce (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč) následující kalendářní
den po skončení soutěže, tj. 28.2.2017.

5.

Výhra: 1.Cena - Výherce získá motorovou pilu Stihl MS170, 2.Cena - Výherce
získává vrtací kladivo Hitachi DH26PB, 3.Cena - Výherce získá dálkoměr DeWALT
DW03050, pořadí určuje Pořadatel.

6.

Kontaktování výherce: Výherce bude o své výhře informován telefonicky
28.2.2017. V případě, že nebude výherce telefonicky zastižen, má 24 hodin na
to, aby zkontaktoval zpět Pořadatele. Když tak neudělá, jeho cena pozbývá
platnosti a dostává se zpět do slosování.

7.

Podmínky čerpání Výhry: Výherce si musí cenu převzít nejdéle do 10. 3. 2017 do
15 hod.

8.

Výherce bere na vědomí, že hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti či směnit za
jiné zboží a výhra není soudně vymahatelná.

9.

Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany
Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.

10. Tyto podmínky soutěže „Přidej se do klubu“ jsou zároveň umístěny na webových
stránkách www.kerous.cz.

