Pravidlá súťaže o 3× iPhone 12 Pro Max 128GB grafitovo šedá
1. Tento dokument (ďalej len Podmienky) stanovuje a upravuje pravidlá a podmienky
reklamnej kampane "Súťaž o 3× iPhone 12 Pro Max 128GB grafitovo šedá" (ďalej len
Kampaň alebo Súťaž) organizované na www.kodino.com a www.slevovekody.cz (ďalej len
Web).
2. Usporiadateľom Súťaže je KINTARO s.r.o., Balbínova 529/1, 120 00 Praha - Vinohrady, IČ:
04701798. Spoločnosť je vedená na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C
252323 (ďalej len Usporiadateľ či Organizátor). Kontakt na Usporiadateľa je
info@kodino.com.
3. Kampaň začína dňa 1. novembra 2020 o 00:01 a končí dňa 13. decembra 2020 o 23:59
(ďalej len Doba trvania kampane).
4. Predmetom výhry v Súťaži sú tri (3) kusy mobilných telefónov iPhone 12 Pro Max 128GB
grafitovo šedá (ďalej len Odmena).
5. Účastníkom Kampane (ďalej len Účastník) je fyzická osoba staršia 18 rokov, ktorá súčasne
spĺňa všetky stanovené podmienky účasti v Súťaži, najmä potom:
a. V okamihu ukončenia Kampane je štátnym príslušníkom Českej republiky, Slovenskej
republiky, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Bieloruska, Veľkej Británie,
Kanady, Talianska, alebo Španielska.
b. V Dobe trvania kampane verejne nazdieľa súťažné odkazy na Web na sociálnej sieti
Facebook, Twitter, Instagram, VKontakte, Pinterest, Youtube (ďalej len Sociálne
siete) a správu doplní hashtagom #BlackKodino (ďalej len Odkaz).
c. Odkaz musí byť na Sociálnej sieti verejne viditeľný a prístupný po celú dobu trvania
Kampane až do jeho ukončenia.
d. Splní všetky ďalšie podmienky stanovené Organizátorom
6. Každý Účastník sa Súťaže môže zúčastniť opakovane zdieľaním viac odkazov na jednu
alebo viac Sociálnych sietí.
7. Výhercu Súťaže určí Organizátor žrebom zo všetkých Účastníkov v lehote štrnástich (14) dní
po skončení Doby trvania kampane.
8. Každý účastník smie získať maximálne jednu Odmenu. V prípade vylosovania toho istého
účastníka dvakrát bude vykonaný opakovaný žreb.
9. Výherca je povinný do siedmich (7) dní od doručenia Odmeny zaslať Organizátorovi
fotografiu výhercu s Odmenou. Pri nesplnení týchto podmienok nárok na Odmenu zaniká a
výherca je povinný na vlastné náklady zaslať Odmenu späť Organizátorovi.
10. Účastník Kampane dáva Organizátorovi súhlas v prípade výhry zverejniť jeho osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko a mesto pobytu spoločne s fotografiou na Kodino.com, na
SlevoveKody.cz a na sociálnych sieťach Organizátora.
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11. Z účasti zo Súťaže sú vylúčené všetky fyzické osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom
obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi či k osobám a organizáciám, ktoré na príprave Súťaže
s Usporiadateľom spolupracovali. Vylúčené z účasti v Súťaži sú tiež osoby blízke osobám
uvedeným v predchádzajúcej vete v zmysle § 22 OZ, tj. hlavne príbuzní v priamom rade,
súrodenci, manželia či partneri týchto osôb, a ďalej osoby, ktoré sú blízkymi priateľmi osôb
uvedených v predchádzajúcej vete.
12. Odmena bude Výhercovi odovzdaná do 2 mesiacov od skončenia Súťaže. Prevzatie
Odmeny potvrdí Výherca Usporiadateľovi svojim podpisom. Účastníci berú na vedomie, že
na vydanie Odmeny nie je právny nárok a nemožno sa ho s úspechom domôcť na súdoch
Slovenskej republiky.
13. V prípade akýchkoľvek reklamácií či námietok v tejto Súťaži rozhoduje s konečnou
platnosťou Organizátor.
14. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo bez náhrady túto Súťaž zrušiť, odložiť, prerušiť,
jednostranne zmeniť, upraviť alebo doplniť Podmienky, a to po celú Dobu trvania kampane,
a to tak, že tieto zmeny sprístupní verejnosti na webovej stránke www.kodino.com, kde sú
vždy k dispozícii platné podmienky súťaže.
15. V prípade rozporu v znení Podmienok Súťaže je určujúce znenie publikované v českej
jazykovej verzii.
Praha 1. novembra 2020
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