PRAVIDLA PROPAGAČNÍ SOUTĚŽE
na území České republiky
s názvem: "Vyraz na Bonda a vyhraj telefon!"
(dále jako "Soutěž")
I.

POŘADATEL
CineStar s.r.o., IČ: 26435675 , se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha , Česká republika, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 81978,
(dále jako "Pořadatel“); uspořádal Soutěž pro spotřebitele (dále jako „Soutěžící“)

II.
1.

OBDOBÍ KONÁNÍ A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Pořadatel pořádá Soutěž v termínu od 13.9. do 29.9.2021 nebo do vyčerpání výher (dále jako "Období
konání Soutěže").
2. Soutěž probíhá na webové stránce http://nenicaszemrit.cinestar.cz/ (dále jako "Soutěžní web"), a to v
souladu s níže uvedenými pravidly.

III.

SOUTĚŽÍCÍ

1.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel ve věku od 15 let, který je způsobilý pro daný právní
úkon - nákup soutěžního produktu (dále jako "Soutěžící").
Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli
ani provozovnám zúčastněným na Soutěži, jakož i osoby jim blízké.

2.
3.

IV.

REALIZACE SOUTĚŽE / VSTUP DO SOUTĚŽE

1.
2.

Soutěž bude komunikována ve všech multikinech CineStar a na podpůrných propagačních materiálech.
Soutěž slouží na podporu prodeje vstupenek na film Není čas zemřít v provozovnách Pořadatele, přičemž
pro účast v Soutěži je podmínkou zakoupení alespoň jedné vstupenky na film Není čas zemřít.
3. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Období konání Soutěže zakoupí na www.cinestar.cz nebo v mobilní
aplikaci CineStar nebo v multikinech CineStar minimálně jednu vstupenku na film Není čas zemřít (dále jako
"Soutěžní produkt"). Po zadání čísla vstupenky na http://nenicaszemrit.cinestar.cz/ a uvedením
kontaktního e-mailu se Soutěžící automaticky zařazuje do soutěže o jeden z třinácti mobilních telefonů
NOKIA X20. Všechny vstupenky zařazené do Soutěže, jež nevyhrály telefon, získávají automaticky voucher
na slevu 30 Kč na jakékoliv menu v nabídce občerstvení multikin CineStar. Soutěžící je povinen si uschovat
všechny vstupenky, se kterými se zúčastnil Soutěže během celého Období konání Soutěže. Pořadatel může
vyžadovat jejich předložení za účelem prokázání oprávněného nároku Soutěžícího na výhru.
4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že k prokázání Soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel
lze použít pouze originály zakoupených vstupenek, a to v elektronické, nebo fyzické podobě.
5. Každý Spotřebitel se může zapojit s libovolným množstvím zakoupených vstupenek.

V.

VÝHRY

1.

Spotřebitel má možnost vyhrát některé z níže uvedených cen (dále spolu jako „výhry“) v závislosti na počtu
registrovaných vstupenek do soutěže.
Platnost výhry “30 Kč sleva na menu“: Slevový voucher, který bude výhercům zaslán e-mailem po ukončení
soutěže a to nejpozději do 10. října, se vztahuje na všechna menu v nabídce multikin CineStar (střední, velké,
MAXI, MAXI pro dva, nachos, nachos pro dva, filmové, Fine Gusto). Tuto výhru je nutno uplatnit v Místě
konání Soutěže nejpozději do 31. prosince 2021, jinak výhra propadá v prospěch Pořadatele bez nároku na
náhradní plnění.
Oznámení o výhře telefonu NOKIA X20 bude výhercům zasláno po skončení soutěže, nejpozději do 10. října,
na zadaný e-mail. Na základě následně udaných kontaktních údajů bude telefon zaslán prostřednictvím
České pošty do čtrnácti dnů. Pokud Výherce nebude reagovat na výherní e-mail do čtrnácti dnů, výhra
propadá ve prospěch Pořadatele bez nároku na náhradní plnění.

2.

3.
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4.

VI.
1.
2.
3.

Ceny budou rozděleny takto: Každá 100. zaregistrovaná vstupenka, která splňuje pravidla pro účast v soutěži,
vyhrává telefon NOKIA X20. Všechny ostatní korektně zaregistrované vstupenky vyhrávají slevový voucher
na 30 Kč. Ve hře je celkem 1399 výher.
1. – 99. cena – sleva 30 Kč na menu
100. cena – mobilní telefon NOKIA X20
101. – 199. cena – sleva 30 Kč na menu
200. cena – mobilní telefon NOKIA X20
201. – 299. cena – sleva 30 Kč na menu
300. cena – mobilní telefon NOKIA X20
301. – 399. cena – sleva 30 Kč na menu
400. cena – mobilní telefon NOKIA X20
401. – 499. cena – sleva 30 Kč na menu
500. cena – mobilní telefon NOKIA X20
501. – 599. cena – sleva 30 Kč na menu
600. cena – mobilní telefon NOKIA X20
601. – 699. cena - – sleva 30 Kč na menu
700. cena – mobilní telefon NOKIA X20
701. – 799. cena – sleva 30 Kč na menu
800. cena – mobilní telefon NOKIA X20
801. – 899. cena – sleva 30 Kč na menu
900. cena – mobilní telefon NOKIA X20
901. – 999. cena - – sleva 30 Kč na menu
1000. cena – mobilní telefon NOKIA X20
1001. – 1099. cena – sleva 30 Kč na menu
1100. cena – mobilní telefon NOKIA X20
1101. – 1199. cena – sleva 30 Kč na menu
1200. cena – mobilní telefon NOKIA X20
1201. – 1299. cena – sleva 30 Kč na menu
1300. cena - mobilní telefon NOKIA X20
1301. – 1399. cena - sleva 30 Kč na menu

URČENÍ VÝHERCŮ
Každý Soutěžící, který bezvýhradně (úplně a správně) splnil podmínky pro účast v Soutěži má šanci vyhrát
výhru.
Výherci v Soutěži budou určeni na základě předem stanoveného pořadí výher.
Výherci budou vyrozuměni pomocí e-mailu zaslaného na registrační e-mail. Sleva na menu bude zaslána
společně s oznámením o výhře. Mobilní telefon bude zaslán prostřednictvím České pošty na základě
získaných kontaktních údajů od výherce (jméno, příjmení, adresa).

VII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto příslušné Výhry jakékoliv jiné plnění. V případě nedostupnosti
výhry, Výherce nemá nárok na náhradní výhru.
Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v
těchto pravidlech.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a změnit podmínky předávání Výher tak, aby se mohly Výhercům účelně odevzdat.
Pořadatel neodpovídá za vlastnosti Výher.
Výhry v Soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají v prospěch Pořadatele.
Vyobrazení Výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně
odpovídat skutečné podobě Výher.
Pořadatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly
způsobené lidským faktorem nebo technickou chybou), či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se
Soutěží nebo s její dostupností pro Soutěžící.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži, přičemž v případě sporu má
Pořadatel právo posoudit a s konečnou platností rozhodnout v jakékoliv otázce spojené se Soutěží. O
jakýchkoliv pochybnostech v souvislosti se Soutěží (např. Nárok na Výhru, věrohodnost Vstupenky
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dokladující Soutěžní nákup, podmínky pro účast v Soutěži a pod.) A o reklamacích či námitkách Soutěžících
v souvislosti se Soutěží rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Falešné Soutěžní Vstupenky budou
neplatné a nepřípustné, včetně těch, jejichž vnější povrch byl jakýmkoliv způsobem upravován. V případě
jakéhokoli sporu týkajícího se přípustnosti Soutěžních Vstupenek rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla,
a to bez povinnosti nahradit jakékoli náklady či škodu.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodů a bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit,
přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak,
že změnu zveřejní na své webové stránce nebo v příslušných provozovnách zapojených do Soutěže. Toto vše
může Pořadatel udělat bez nároku Soutěžících na náhradu nákladů či škody, která by tímto mohla Soutěžícím
vzniknout.
10. Případné námitky nebo reklamace proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu
uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou
brány v úvahu. Rozhodnutí Pořadatele o námitce/ reklamaci je konečné.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webu Pořadatele www.cinestar.cz Pravidla mohou být v souvislosti se soutěží
komunikována na propagačních materiálech ve zkrácené verzi, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci
soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.
Pravidla hry se řídí předpisy platnými v České republice.

V Praze dne 5. září 2021

CineStar s. r. o.
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