
INFORMACE K SOUTĚŽI O MULTIFUNKČNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT VARMIX SYSTEMAT 
 
 

 
Obecná ustanovení 
Organizátorem soutěže je koordinátor (zprostředkovatel obchodu) Jana Matušíková, Heřmánkovice 
272, 549 84 
IČ: 01230590 (dále jen „organizátor“). 
 
Soutěže se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území České nebo 
Slovenské republiky (dále jen „soutěžící"), která akceptuje pravidla soutěže a provede v období od 
1.7.2015 do 30.9.2015 prvoobjednávku s registrací v hodnotě nad 1300 Kč / 52 Eur na oficiálním 
webu firmy Vaše Dedra, s.r.o. www.dedra.cz (dále jen Dedra) a při této prvoobjednávce uvede pro 
získání slev až 23% na sortiment Dedra nebo možnost spolupráce koordinátora Dedry 
(zprostředkovatele obchodu) č.158014, Jana Matušíková. 
 
Mechanismus soutěže 
Soutěž bude probíhat od 1. 7. 2015 (00:00:01) do 30. 9. 2015 (23: 59: 59). 
Podmínkou pro účast v soutěži je prvoobjednávka výrobků na oficiálním webu Dedra v celkové 
hodnotě nad 1300 Kč / 52 Eur s uvedením koordinátora č.158014, Jana Matušíková.  
 
Účast v soutěži je možná pouze 1x v určeném období. 
O vítězi Multifunkčního kuchyňského robotu Varmix Systemat rozhodne losování. 
V losování bude vygenerována 1 prvoobjednávka se splněnými podmínkami pomocí online 
generátoru náhodných čísel. 
 
Výhry a jejich předání 
Výhrou v soutěži je jeden multifunkční kuchyňský robot Varmix Systemat. 
Výherce bude o výhře informován na emailovou adresu. 
Výhra bude výherci odeslána prostřednictvím České pošty (Balík do ruky) nejpozději do 15.10.2015. 
 
Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 
Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména, příjmení 
a bydliště (pouze město bez č.p.) pro účely prezentace na webových stránkách.  
 
 
Doplňující informace 
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 
Soutěžící má nárok na odhlášení z účasti v soutěži prostřednictvím emailové adresy 
Matusikova@seznam.cz, kde sdělí své jméno a zákaznické číslo. 
 
Soutěžící ztrácí nárok na výhru, pokud se organizátorovi vrátí nevyzvednutá zásilka zpět. 
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než multifunkční kuchyňský robot Varmix Systemat a nemá 
nárok výhru reklamovat. Soutěžící nemůže namísto výhry nárokovat peněžní plnění. 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit 
či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. 


