
Pravidla spotřebitelské soutěže 
„Kdo nakoupí za více peněz, vyhrává!“ 

A. Pořadatel a organizátor soutěže  
Pořadatelem a organizátorem soutěže jsou obchodní společnosti SUPRAPHON a.s., se sídlem 
Palackého 740/1, Nové Město, 112 99  Praha 1, IČ: 48038725, DIČ: CZ48038725, zapsaná v OR 
Městský soud v Praze, sp. zn. B/9167 a SUPRAPHON Entertainment a.s., se sídlem Palackého 
740/1, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČ: 08166820, DIČ: CZ08166820 zapsaná v OR Městský 
soud v Praze, sp. zn. B/24409 (dále jen „pořadatelé“).  

B. Termín a místo konání soutěže  
Soutěž probíhá v online obchodu s českou a zahraniční populární i vážnou hudbou a mluveným 
slovem  www.supraphonline.cz na území České republiky v termínu 24. 11. 2021 od 0:00 – 23:59 
hod. (dále jen „doba konání soutěže“).   

C. Účastníci soutěže  
C.1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území 

České republiky starší 18 let, která v době konání soutěže, nakoupí jakékoliv produkty na 
www.supraphonline.cz a zaplatí kartou či převodem na účet (nikoliv tedy platbou na 
dobírku), včetně nákupu titulů, které ještě nejsou skladem (tzv. předobjednávka) za splnění 
stejných platebních podmínek. U platby kartou či převodem na účet je časovým kritériem 
datum dokončení objednávky, nikoliv datum připsání platby. 

C.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatelů soutěže, jakož i osoby jim blízké dle 
příslušných právních předpisů.  

D. Vyhodnocení a výhry v soutěži  
D.1. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 3 týdnů od doby konání soutěže. Celkem bude 

po dobu konání soutěže odměněno 10 výherců a rozdáno tak 10 cen.  
D.2. Kritériem hodnocení je nejvyšší obrat na zákaznickém účtu realizovaný v době konání 

soutěže. V případě více zákazníků se stejnou nejvyšší utracenou částkou je rozhodující datum 
a čas nákupu, tzn. že vyhrává ten, který dosáhl nejvyšší částky jako první v době konání 
soutěže.  

1. cena: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun) připsáním na zákaznický kredit a 
současně 10 % slevy na příštích 10 nákupů formou 10 slevových kódů. 
2. – 10. cena: 10 % slevy na 3 příští nákupy formou 3 slevových kódů. 

D.3. Informace o výhře bude zákazníkovi zaslána na email, který má zákazník registrovaný u 
pořadatelů. V případě sporu o čas či datum nákupu výrobku rozhoduje datum zaznamenané 
v systému pořadatelů na účtu účastníka. 

D.4. Vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné jsou vyloučeny. 
D.5.  Reklamovat závady na průběhu soutěže není možné.  
D.6.  Nevyužité výhry propadají pořadatelům po uplynutí 12 měsíců od doby konání soutěže.  

E. Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení  
E.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
poskytnutých pořadatelům soutěže za účelem realizace a vyhodnocení soutěže a dále k 
marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu 5 let od udělení 
souhlasu. 

E.2. Účastník dále potvrzuje, že byl pořadateli, coby správci osobních údajů, informován o všech 
právech vyplývajících se zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, 
jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento 
souhlas může kdykoliv odvolat.  

E.3. Účastí v soutěži účastník rovněž projevuje svůj souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním 
obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.  

E.4. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické 
pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na 
adresu správců osobních údajů.  

http://www.supraphonline.cz
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F. Práva a povinnosti pořadatelů 
F.1. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách 

týkajících se soutěže. Pořadatelé si vyhrazují právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit 
nebo zrušit soutěž z důvodů hodných zvláštního zřetele. Pořadatelé tímto nepřebírají vůči 
účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany 
pořadatelů než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Nárok na výhru není soudně 
vymahatelný. 

F.2. Pořadatelé soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v 
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží 
spojenou. Pořadatelé mají právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by 
takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením 
mohla účastníkovi vzniknout.  

F.3. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle 
vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatelé tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže 
žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatelů než 
uvedená v těchto pravidlech.  

F.4. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí hmotným právem České 
republiky.  

8. Pravidla jsou k dispozici  
Pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.supraphonline.cz/public/pravidla-
spotrebitelske-souteze.pdf. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni.  

V Praze dne 19. 11. 2021 

Pořadatelé soutěže: SUPRAPHON a.s. a SUPRAPHON Entertainment a.s. 
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