Pravidla soutěže o 3× iPhone 12 Pro Max 128GB grafitově šedá
1. Tento dokument (dále jen Podmínky) stanovuje a upravuje pravidla a podmínky reklamní
kampaně "Soutěž o 3× iPhone 12 Pro Max 128GB grafitově šedá" (dále jen Kampaň nebo
Soutěž) pořádané na www.kodino.com a www.slevovekody.cz (dále jen Web).
2. Pořadatelem Soutěže je KINTARO s.r.o., Balbínova 529/1, 120 00 Praha - Vinohrady, IČ:
04701798. Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C
252323 (dále jen Pořadatel či Organizátor). Kontakt na Pořadatele je info@kodino.com.
3. Kampaň začíná dne 1. listopadu 2020 v 00:01 a končí dne 13. prosince 2020 ve 23:59 SEČ
(dále jen Doba trvání kampaně).
4. Předmětem výhry v Soutěži jsou tři (3) kusy mobilních telefonů iPhone 12 Pro Max 128GB
grafitově šedá (dále jen Odměna).
5. Účastníkem Kampaně (dále jen Účastník) je fyzická osoba starší 18 let, která současně
splňuje všechny stanovené podmínky účasti v Soutěži, zejména pak:
a. V okamžiku ukončení Kampaně je státním příslušníkem České republiky, Slovenské
republiky, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Velké Británie,
Kanady, Itálie, nebo Španělska.
b. V Době trvání kampaně veřejně nasdílí soutěžní odkaz na Web na sociální síť
Facebook, Twitter, Instagram, VKontakte, Pinterest, Youtube, Linkedin (dále jen
Sociální sítě) a zprávu doplní hashtagem #BlackKodino (dále jen Odkaz).
c. Odkaz musí být na Sociální síti veřejně viditelný a přístupný po celou dobu trvání
Kampaně až do jejího ukončení.
d. Splní veškeré další podmínky stanovené Organizátorem
6. Každý Účastník se Soutěže smí zúčastnit opakovaně nasdílením více odkazů na jednu nebo
více Sociálních sítí.
7. Výherce Soutěže určí Organizátor losem ze všech Účastníků ve lhůtě čtrnácti (14) dnů po
skončení Doby trvání kampaně.
8. Každý účastník smí získat maximálně jednu Odměnu. V případě vylosování téhož účastníka
dvakrát bude proveden opakovaný los.
9. Výherce je povinen do sedmi (7) dnů od doručení Odměny zaslat Organizátorovi fotografii
výherce s Odměnou. Při nesplnění této podmínky nárok na Odměnu zaniká a výherce je
povinen na vlastní náklady zaslat Odměnu zpět Organizátorovi.
10. Účastník Kampaně dává Organizátorovi souhlas v případě výhry zveřejnit jeho osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení a město pobytu společně s fotografií na Kodino.com, na
SlevoveKody.cz a na sociálních sítích Organizátora.
11. Z účasti ze Soutěže jsou vyloučeny všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo
jiném obdobném vztahu k Pořadateli či k osobám a organizacím, které na přípravě Soutěže
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s Pořadatelem spolupracovaly. Vyloučeny z účasti v Soutěži jsou rovněž osoby blízké
osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu § 22 OZ, tj. zejména příbuzní v řadě přímé,
sourozenci, manželé či partneři těchto osob, a dále osoby, které jsou blízkými přáteli osob
uvedených v předchozí větě.
12. Odměna bude Výherci předána do 2 měsíců od skončení Soutěže. Převzetí Odměny potvrdí
Výherce Pořadateli svým podpisem. Účastníci berou na vědomí, že na vydání Odměny není
právní nárok a nelze se ho s úspěchem domoci u soudů České republiky.
13. V případě jakýchkoli reklamací či námitek v této Soutěži rozhoduje s konečnou platností
Organizátor.
14. Organizátor si dále vyhrazuje právo bez náhrady tuto Soutěž zrušit, odložit, přerušit,
jednostranně změnit, upravit nebo doplnit Podmínky, a to po celou Dobu trvání kampaně, a
to tak, že tyto změny zpřístupní veřejnosti na webové stránce www.kodino.com, kde jsou
vždy k dispozici platné podmínky soutěže.
15. V případě rozporu ve znění Podmínek Soutěže je určující znění publikované v české
jazykové verzi.
Praha 29. října 2020
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