
 

Úplná pravidla „Hvězdné dárky – setři slevu, vyhrává každý“  
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „Hvězdné dárky“ (dále jen „soutěž“). 
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.  
1. Organizátor soutěže:  
 
Organizátorem soutěže je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. , se sídlem Prštné-Kútiky 637, 760 01 

Zlín, IČ: 49973053, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen „organizátor“).  
 
2. Termín a místo konání soutěže:  
 
Soutěž probíhá v termínu od 24. 11. 2014 do 28. 2.2015 nebo do vyčerpání kuponů v soutěži, na 
území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).  
 
3. Soutěžící:  
 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 
občanského zákoníku, a osoby plně nesvéprávné. V případě, že se výhercem stane osoba, která je 
zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jemu blízká nebo plně nesvéprávná, výhra se 
nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné 
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání v soutěži ze strany některého z účastníků 
soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.  
 
4. Podmínky účasti v soutěži:  
 
Stírací kupon obdrží každý účastník, který v době od 24. 11. do 23. 12. 2014 nebo do vyčerpání všech 
kuponů, nakoupí v prodejnách EURONICS na území České republiky nebo na  www.euronics.cz v 
minimální hodnotě 501 Kč. Stírací kupon obdrží účastník zdarma ke svému nákupu na pokladně nebo 
při převzetí zboží z www.euronics.cz. Ihned po setření zákazník zjistí výši slevy, kterou může uplatnit 
na další nákup v prodejně EURONICS, kde mu byl kupon vydán a to pouze formou osobního odběru 
na prodejnu nebo v internetovém obchodě www.euronics.cz a to nejpozději 28. 2. 2015. Po tomto 
datu ztrácí kupon svou platnost bez náhrady pro výherce. Výherce není určen náhodným výběrem, 
výhercem se stává každý, kdo obdrží stírací kupon. Jednotlivé výhry se od sebe odlišují (viz odstavec  
6). 
 
Slevy nelze sčítat ani jinak kombinovat s jinými již platnými slevami na prodejně EURONICS nebo na 
www.euronics.cz.  Pro uplatnění výhry na prodejně EURONICS je třeba odevzdat platný kupon s 
datem, razítkem prodejny a podpisem , kde byl kupon vydán a současně se registrovat na 
www.euronics.cz/hvezdne-darky a to nejpozději 28.2. 2015. Tuto registraci provede se zákazníkem 
pracovník prodejny přímo na prodejně, před uplatněním slevy. Pro uplatnění výhry v internetovém 
obchodě www.euronics.cz se musí zákazník registrovat na www.euronics.cz/hvezdne-darky  
nejpozději však 28. 2. 2015. 
Nelze vymáhat zpětně. Na každý stírací kupon je možné čerpat výhru pouze jedenkrát.  
 
6. Výhra v soutěži, předání výhry:  
 
S každým stíracím kuponem zákazník získá slevu na další nákup v prodejně EURONICS, kde byl kupon 
vydán a to pouze formou osobního odběru na prodejnu nebo v internetovém obchodě 
www.euronics.cz v těchto hodnotách:  
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- 1x sleva 50% na celý další nákup 
- 3x sleva 30% na celý další nákup 
- 200x  sleva 10% na celý další nákup  
- 1 000x sleva 7% na celý další nákup 
- 10 000x  sleva 5% na celý další nákup 
- 230 000x sleva 2% na celý další nákup  

 
Maximální výše slevy je 20 000 Kč včetně DPH. V případě, že vyčíslená sleva bude činit více, než 
20 000 Kč včetně DPH, nemá zákazník na tuto vyšší částku nárok. Zákazník nemůže nárokovat jinou 
slevu, než kterou po setření kuponu získal. 
 
7. Garantovaná výhra 
Každý stírací kupon garantuje výhru v podobě slevy alespoň 2 % na celý další nákup. Každý kupon je 
výherní. O výherci nerozhoduje náhoda.  
 
8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva  
 
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
Účastí v soutěži souhlasí účastník soutěže se zpracováním svých osobních údajů organizátorem jako 
správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými organizátorem ke zpracování osobních 
údajů za účelem nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby 
průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Souhlas se 
zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící 
dobrovolně. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Účastník soutěže si je vědom svých 
práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že dochází ke zpracování jeho 
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se 
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat 
o vysvětlení nebo může požadovat odstranění takto vzniklého stavu a blokování osobních údajů, 
jejich opravu, doplnění nebo zlikvidování, a to vše bezplatně. Požadavek vysvětlení nebo blokování, 
provedení opravy, doplnění nebo likvidace je účinný okamžikem doručení organizátorovi a má za 
následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li 
doručen před jejím předáním.  
 
9. Závěrečná ustanovení  
 

- Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.  
- Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do 

soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá 
nárok na výhru.  

- Na výhru neexistuje právní nárok. 
- Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat 

elektronickými prostředky. Účastník soutěže se zavazuje uvádět pouze pravdivé údaje.  
- Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde 

budou informace o soutěži uveřejněny.  
- Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či 

vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.  
- Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či 

změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou 
odpovídající náhradou. Slevu nelze nahradit v případě ztráty kuponu. Kupon musí být 
předložen v originálním znění, není možné předložit kopii kuponu. 



- V případě, že bude smlouva, prostřednictvím níž uskutečnil zákazník u Organizátora nákup na 
internetových stránkách www.euronics.cz a použil při tomto nákupu stírací kupon, zrušena 
z jakéhokoli důvodu, bude výherci vrácena pouze ta částka, kterou zaplatil, nikoli celá 
hodnota zboží. Organizátor není povinen vrátit výherci stírací kupon, popřípadě mu 
poskytnout novou slevu odpovídající slevě na stíracím kuponu, ani jinak vyplatit hodnotu 
slevy na stíracím kuponu, který byl použit při realizaci obchodu na internetových stránkách 
www.euronics.cz.  

- Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek 
stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen 
okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor tímto nepřebírá vůči 
účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
Organizátor než uvedená v těchto pravidlech.  

- V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno 
písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.euronics.cz. Účinnost této změny nastává 
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Úplná pravidla jsou k dispozici na 
www.euronics.cz. 
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