
 
 
 

Zimní anketa 2018-19 
    

Pořadatel: 
Družstvo ESO MARKET, Lužná 591, 160 00 Praha 6 - Vokovice,  
IČO: 25649639, DIČ: CZ25649639.  
 

Termín: 
  Od 5.12.2018 do 13.1.2019 na území České republiky na provozovnách Družstva ESO    
  MARKET  
 
Pravidla: 
  Zákazník se zapojuje do soutěže na provozovnách ESO MARKET za těchto podmínek: 
- Při nákupu v hodnotě nad 400,- Kč na provozovně Družstva ESO MARKET obdrží zákazník     
  hrací kartu s tipovací otázkou. 
- Na hrací kartu zákazník uvede odpověď na tipovací otázku, jméno, adresu, podpis a nechá     
  si ji potvrdit razítkem prodejny kde realizoval nákup. 
- K hrací kartě musí být přiložena účtenka o nákupu, který zákazník realizoval. 
- Po dobu trvání spotřebitelské ankety se jí zákazník může zúčastnit opakovaně. Do vyhodnocení  
   bude zařazena jedna hrací karta a to s nejpřesnější odpovědí na tipovací otázku. 
- V případě shodných odpovědí na tipovací otázku rozhoduje dřívější datum odeslání.  
- Vyplněnou hrací kartu s přiloženou účtenkou o nákupu zašle zákazník na adresu:    
  Družstvo ESO MARKET, Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice.  
   
  Do akce budou zařazeny všechny obálky, obsahující řádně vyplněnou hrací kartu 
  s přiloženou účtenkou o nákupu a zaslané poštou s razítkem pošty datovaným nejpozději    
  13.1.2019 
  Celkem bude vyhodnoceno 15 nejpřesnějších odpovědí ( maximálně však 5 z jedné  
   provozovny ) na otázku: 
    "Jaká bude celková výška přírodního sněhu naměřená  meteorologickou stanicí ČHMÚ 
Milešovka dne 21.1.2019(v cm na celé číslo) ?" 
 
 
Pravidla vyhodnocení: 

- pořadatel zkontroluje správnost vyplnění hracích karet, které budou zařazeny k 
vyhodnocení 

- v termínu do 24.2.2019  bude na centrále družstva proveden výběr 15 zákazníků, 
s nejpřesnější odpovědí na tipovací otázku 

- výherci cen budou o výhrách informováni doporučeným dopisem a ceny jim budou 
předány do 31.3.2019 na provozovně, kde realizovali nákup 

 
 
Poznámky: 

- spotřebitelské ankety se nesmí zúčastnit zaměstnanci Družstva ESO MARKET, 
majitelé, provozovatelé a zaměstnanci prodejen pořádajících tuto anketu, včetně  
rodinných příslušníků 

     -    výhry ve spotřebitelské anketě není možné vymáhat právní cestou ani alternativně   
         plnit v penězích 



- pořadatel si vyhrazuje právo anketu zrušit, případně upravit její pravidla a 
podmínky, včetně doby jejího trvání, a to po celou dobu trvání ankety 

- o všech sporných otázkách, které by se v akci vyskytly, rozhodne s konečnou 
platností tříčlenná komise, jmenovaná provozovatelem 

- ochrana osobních údajů je dána ze zákona č.101/2000 Sb. a Družstvo ESO 
MARKET prohlašuje, že osobní data nebudou předána třetím osobám bez 
souhlasu zúčastněných. 

     -   v případě výhry výherce ankety souhlasí s uvedením svého jména, příjmení            
         a adresy bydliště v rámci vyhlášení výsledků ankety 

- do vyhodnocení nebudou zařazeny obálky, které nebudou řádně ofrankované, 
nebo hrací karty, které nebudou úplně vyplněny  

- pořadatel neodpovídá za nedoručené a poštou poškozené nebo ztracené zásilky 
- do ankety soutěže budou zařazeny všechny obálky, obsahující řádně vyplněnou 

hrací kartu s přiloženou účtenkou o nákupu, zaslané poštou s razítkem pošty 
datovaným nejpozději 13.1.2019. 

 


