
Pravidla soutěže „O brýle dle

vlastního výběru” v Dr. Klain

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1) JAK SE MŮŽU ZAPOJIT?

Stačí, když se stanete fanouškem stránky Doktor Klain na Facebooku

(www.facebook.cz/doktorklain.cz) a do komentáře soutěžního příspěvku nám

napíšete, které brýle byste si v našem katalogu na https://eshop.doktorklain.cz

vybrali.

2) JAK SE DOZVÍM, ŽE JSEM VYHRÁL/A, CO DÁL?

V aplikaci Facebook vás komentářem upozorníme pod vaším vítězným

příspěvkem a vyzveme, abyste nám do zprávy poslali své kontaktní údaje kvůli

převzetí výhry.

3) MOHU SOUTĚŽIT OPAKOVANĚ?

Ne, je možné zaslat pouze jednu odpověď.

http://www.facebook.cz/doktorklain.cz


Pořadatel a organizátor soutěže: Doktor Klain s. r. o. se sídlem Biskupský dvůr

2095/8, 110 00 Praha 1 , IČO: 24775428, DIČ: CZ24775428. Soutěž není

organizována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není

nijak spojena.

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěžní akce s názvem „O brýle dle vlastního výběru“ (dále jen jako „soutěž“)

bude realizována v termínu od 4. 5. do 18. 5. 2021 (dále též „doba trvání

soutěže“) na území České republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále také jako

,,soutěžící“ nebo ,,účastník“), která bude fanouškem stránky

www.facebook.com/doktorklain.cz a v době konání soutěže napíše komentář

pod soutěžní post na Facebooku, který musí plnit zadání soutěže. Tedy napíše

do komentáře, které brýle z https://eshop.doktorklain.cz by si vybral/a (URL,

název nebo kód brýlí). Každý soutěžící může poslat pouze jednu odpověď.

Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého

zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací

adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a

organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen "občanský zákoník") v rámci České republiky.

http://www.facebook.com/doktorklain.cz


3. MECHANIKA

Soutěže se lze zúčastnit napsáním komentáře pod soutěžní příspěvek

zveřejněný na Facebooku v období od 4.-18. 5. 2021 do 23.59.

Soutěžícími se stávají osoby, které v době konání soutěže napsaly svůj

komentář pod soutěžní příspěvek a splnili všechny podmínky těchto pravidel.

Vyhrává jeden soutěžící, který bude vybrán porotou společnosti Dr. Klain.

Výherce budou o své výhře informován v aplikaci Facebook nejdříve

následující den, nejpozději však do 7 dnů, a to komentářem přímo pod svým

vítězným příspěvkem a výzvou, aby ve zprávě zaslali své kontaktní informace

pro předání výhry.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude

mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého

jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla

danému soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s

pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto

osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku

nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se

nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky,

kteří se dopustí porušení podmínek této soutěže nebo u kterých bude mít

oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i

prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v

případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli



jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či

zásadami fair-play.

4. VÝHRY

Soutěží se celkem o 1x brýle (obruby bez dioptrických skel) dle vlastního

výběru soutěžícího ze sortimentu optik Doktor Klain nezávisle na hodnotě

brýlí.

5. VÝHERCE

Výherce bude o své výhře informován nejdříve následující den, nejpozději pak

do sedmi dnů od konce soutěže v aplikaci Facebook, a to komentářem přímo

pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby poslal své kontaktní údaje

prostřednictvím soukromé zprávy.

Výhra bude výherci zaslána (předána) nejpozději do 60-ti dnů a to

prostřednictvím České pošty nebo pobočky optik Doktor Klain. Organizátor

soutěže neručí za doručení výhry poštou. Vrácené zásilky nebudou opětovně

zasílány výhercům.

Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani ji nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na

území České republiky, není možné mu podle těchto pravidel výhru

poskytnout.

Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než

té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit



deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit

podmínky předání výhry.

6. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v

soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry

propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším

užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta

výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 60-ti dnů od data doručení

adresy. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výhry

ani za nedoručení či poškození výhry během přepravy. Reklamace vad se na

výhry nevztahují.

Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení

tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu

nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla

soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit

nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi

komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato

úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s

konáním soutěže.



7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže

výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít bezplatně

jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a

reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho

výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným

způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s §

84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po

dobu 5 let od ukončení soutěže.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty,

webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné

podobě výher.

V Praze dne 3. května 2021


