
DODATEK  Č.  1  K  PRAVIDLŮM MARKETINGOVÉ  AKCE  „Zažijte  Česko  s  českým  výrobcem  radiátorů 
KORADO“ 

1. 

Společnost KORADO a.s.,  se  sídlem Bří. Hubálků 869, 560 02  Česká Třebová,  IČ 25255843,  spisová 
značka B 1500 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Pořadatel“) se rozhodl v souladu 
s ustanovením čl. 6. odst. 6.1 úplných pravidel marketingové akce „Zažijte Česko s českým výrobcem 
radiátorů KORADO“  (dále  jen  „Soutěž“) upravit  tato pravidla, a  to  tak,  že prodlužuje dobu konání 
soutěže a snižuje počet těles potřebných pro vstup do slosování o ceny:  

2.  

2.1 Pořadatel tímto dodatkem mění znění čl. 3 Pravidel soutěže takto: „Soutěž probíhá od 3.9.2018 

do 30.1.2019 .“ „Vyhlášení výsledku soutěže proběhne po jejím ukončení, nejpozději do 1.2.2019.“  

2.2 Pořadatel tímto dodatkem mění znění čl. 4 odst. 4.1 Pravidel soutěže takto: „Soutěžící může být 
zařazen  do  slosování  vícekrát  a  to  za  každých  dosažených  10  ks  zakoupených  otopných  těles  zn. 
KORADO.“  Dále  odst.  4.3  „Po  zaregistrování  10  ks  zakoupených  otopných  těles  zn.  KORADO  je 
automaticky  zařazen  do  slosování  o  Výhry.  V  případě,  že  nedosáhne  počtu  10  ks  do  konce Doby 
konání  Soutěže,  nebude  zařazen  do  slosování  o  Výhry.“  A  odst.  5.1  „Ze  všech  Soutěžících,  kteří 
dosáhli  celkového  počtu  10  ks  zakoupených  otopných  těles  bude  náhodně  vygenerováno  50 
Soutěžících, kteří obdrží následující Výhry v tomto pořadí: 

1. – 3. vygenerovaný Soutěžící: let balónem pro 2 osoby  

4. – 5. vygenerovaný Soutěžící: plavba na plachetnici na Lipně 1‐4 osoby  

6. – 7. vygenerovaný Soutěžící: vyhlídkový let vrtulníkem pro 1 osobu (Brno Tuřany, Sazená, Roudnice 
nad Labem) 

8. – 10. vygenerovaný Soutěžící: vyhlídkový let letadlem pro 1 osobu (Hradec Králové, Sazená, Hosín) 

11. – 15. vygenerovaný Soutěžící: dálniční známka 2019 pro vůz do 3,5 t  

16. – 18. vygenerovaný Soutěžící: jízda na segway  

19. – 21. vygenerovaný Soutěžící: balíček volných vstupenek do ZOO Praha (3x  jednorázová rodinná 
vstupenka) 

22. – 25. vygenerovaný Soutěžící: jízda v obrněném transportéru pro 2 osoby (Milovice) 

26. – 50. vygenerovaný Soutěžící: 5l sud piva Svijanský Máz 11°“ 

3. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění úplných Pravidel na webových stránkách 

www.ceskeradiatory.cz.  tedy 3.9.2018. Všechna ostatní ustanovení Pravidel soutěže zůstávají  tímto 

dodatkem nedotčena.  

V České Třebové dne 22.11.2018 

 



ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL MARKETINGOVÉ AKCE „Zažijte Česko s českým výrobcem radiátorů KORADO“ 

1. Pravidla Soutěže 

Předmětem  tohoto  dokumentu  je  úplná  a  jasná  úprava  pravidel  soutěže  (dále  jen  „Pravidla“) 
marketingové akce „Zažijte Česko s českým výrobcem radiátorů KORADO“  (dále  jen „Soutěž“). Tato 
Pravidla  jsou  jediným  dokumentem,  který  závazně  upravuje  pravidla  Soutěže  uvedená  na 
propagačních  materiálech  určených  spotřebitelům.  Tato  Pravidla  mohou  být  pozměněna  pouze 
formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. 

2. Pořadatel Soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost KORADO a.s., se sídlem Bří. Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, 
IČ  25255843,  spisová  značka  B  1500  vedená  u  Krajského  soudu  v  Hradci  Králové  (dále  jen 
„Pořadatel“). 

3. Termín a místo konání Soutěže 

Soutěž probíhá v termínu od 3. 9. 2018 do 31.12.2018 (dále jen „Doba konání Soutěže“) na webové 
stránce www.ceskeradiatory.cz. K vyhlášení výsledků soutěže dojde po jejím ukončení, nejpozději do 
10. 1. 2019.  

4. Účast v Soutěži 

4.1  Princip  Soutěže  je  následovný.  Soutěžící  postupně  registruje  na  webových  stránkách 
www.ceskeradiatory.cz své nákupy otopných těles značky KORADO vyplněním soutěžního formuláře 
a vložením skenu či fotografie dodacího  listu. Všechny údaje ze skenu či fotografie musí být čitelné. 
Za každých dosažených 30 ks zakoupených otopných těles značky KORADO takto zaregistrovaných na 
webových  stránkách  soutěže  je  Soutěžící  automaticky  zařazen  do  slosování  o  Výhry  (odst.  5). 
Soutěžící může  být  zařazen  do  slosování  vícekrát  a  to  za  každých  dosažených  30  ks  zakoupených 
otopných těles zn. KORADO. Soutěžící bude vždy k 17.10.2018, 14.11.2018 a k 2.1.2019 informován o 
počtu  doposud  registrovaných  otopných  těles  nebo  kdykoliv  na  vyžádání  na  e‐mailové  adrese 
soutez@korado.cz.  

4.2 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická nebo právnická osoba starší 18 let (za osobu starší 18 let 
se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den svého zapojení do Soutěže) s doručovací 
adresou v  České  republice, která není  zaměstnancem Pořadatele nebo na  Soutěži  spolupracujících 
agentur  ani  není  jejich  rodinnými  příslušníky  (dále  jen  „Soutěžící“).  V případě  právnické  osoby  se 
může soutěže účastnit pouze  firma, která má do 9 zaměstnanců včetně. V případě nákupu na účet 
jiné osoby se lze soutěže zúčastnit jen s jejím souhlasem.  

4.3  Soutěžící  se  do  Soutěže  zapojí  tím,  že  vstoupí  na web www.ceskeradiatory.cz  a  řádně  vyplní 
soutěžní formulář a vloží sken či fotografii dodacího  listu zakoupených otopných těles zn. KORADO. 
Všechny údaje ze skenu či fotografie musí být čitelné. Po zaregistrování 30 ks zakoupených otopných 
těles zn. KORADO je automaticky zařazen do slosování o Výhry. V případě, že nedosáhne počtu 30 ks 
do konce Doby konání Soutěže, nebude zařazen do slosování o Výhry. 

4.4 Pokud Soutěžící nesplní třeba i jen jednu podmínku podle článku 5.3, nemá nárok na Výhru. 

4.5 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností: 

a. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit vícekrát; 

b. Každý Soutěžící může získat pouze jednu Výhru; 

 



5. Stanovení Výherců a Výhry 

5.1 Výherci budou určeni podle následujícího klíče: 

Ze všech Soutěžících, kteří dosáhli celkového počtu 30 ks zakoupených otopných těles bude náhodně 
vygenerováno 50 Soutěžících, kteří obdrží následující Výhry v tomto pořadí: 

1. – 3. vygenerovaný Soutěžící: let balónem pro 2 osoby  

4. – 5. vygenerovaný Soutěžící: plavba na plachetnici na Lipně 1‐4 osoby  

6. – 7. vygenerovaný Soutěžící: vyhlídkový let vrtulníkem pro 1 osobu (Brno Tuřany, Sazená, Roudnice 
nad Labem) 

8. – 10. vygenerovaný Soutěžící: vyhlídkový let letadlem pro 1 osobu (Hradec Králové, Sazená, Hosín) 

11. – 15. vygenerovaný Soutěžící: dálniční známka 2019 pro vůz do 3,5 t  

16. – 18. vygenerovaný Soutěžící: jízda na segway  

19. – 21. vygenerovaný Soutěžící: balíček volných vstupenek do ZOO Praha (3x  jednorázová rodinná 
vstupenka) 

22. – 25. vygenerovaný Soutěžící: jízda v obrněném transportéru pro 2 osoby (Milovice) 

26. – 50. vygenerovaný Soutěžící: 5l sud piva Svijanský Máz 11°  

5.2 Výherci oznámí Pořadatel  výhru  skrze  e‐mail  zadaný při  vyplnění  soutěžního  formuláře. Výhra 
bude zaslána na tento e‐mail formou elektronického poukazu, nebo balíkem na Výhercem sdělenou 
poštovní  adresu,  s možností  vyzvednutí  v průběhu  roku  2019  (platnost  poukazu  je  rok  2019).  V 
případě,  že  Výherce  nepotvrdí  přijetí  Výhry  Pořadateli  do  deseti  (10)  pracovních  dnů  ode  dne 
oznámení  o  získání Výhry,  nebo  nezašle  adresu  pro  doručení  výhry,  nebo Výhru  v tomto  termínu 
odmítne,  bude  ze  Soutěže  vyloučen,  Pořadatel  mu  Výhru  neposkytne  a  bude  poskytnuta 
Náhradníkovi. Náhradníkem je vždy další 51., 52., (a takto pokračující řada) vygenerovaný Soutěžící.  

5.3 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže a Výhru neposkytne v případě, že: 

a.  Pořadatel  má  důvodné  podezření,  že  se  Soutěžící  dopustil  jakéhokoli  podvodného  jednání  v 
Soutěži; 

b. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil zneužití Pravidel Soutěže nebo jednal v 
rozporu s dobrými mravy; 

c. Soutěžící splnil podmínky podle těchto Pravidel Soutěže lstivým jednáním, resp. jednáním, které by 
bylo možno označit za podvodné. 

5.4 Pořadatel  si vyhrazuje právo konečného posouzení  splnění  či nesplnění podmínek  stanovených 
pro účast v Soutěži, jakož i pro získání Výher v Soutěži. Výhru nezíská Soutěžící, který nesplní buď jen 
okrajově, nebo částečně stanovené podmínky pro získání Výhry. 

5.5 Účastí v Soutěži každý Soutěžící  souhlasí v případě získání Výhry v  této Soutěži  se zveřejněním 
svého  jména, příjmení, případně záznamu z čerpání výhry na  internetových stránkách propagujících 
činnost/produkty/služby  Pořadatele  a  dále  na  sociální  síti  Youtube,  Facebook,  Instagram  v  rámci 
propagace činnosti/služeb Pořadatele v souvislosti s touto soutěží. 



5.6  Informace  o  zpracování  osobních  údajů.  Vstupem  do  soutěže  akceptuje  účastník  soutěže 
zpracování jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), a to za těchto podmínek: 
 

Totožnost  a  kontaktní  údaje 
správce 

KORADO a.s., se sídlem Bří. Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, 
IČ 25255843, spisová značka B 1500 vedená u Krajského soudu v 
Hradci Králové  
Kontaktní E‐mail: info@korado.cz 

Rozsah zpracovávaných údajů  Jméno,  příjmení,  E‐mail,  společnost,  IČO,  počet  zakoupených 
radiátorů, v případě výhry též adresa  

Účely zpracování  Organizace této spotřebitelské akce  

Právní základ pro zpracování   Plnění  závazku  správce  dle  čl.  6,  odst.  1,  písm.  b)  uvedeného 
Nařízení 

Doba, po kterou budou osobní 
údaje uloženy 

Po dobu nezbytně nutnou k organizaci akce, u výherce následně 
po dobu danou zákonem  

Poučení subjektu údajů  Souhlas  není  povinný,  ale  bez  něj  se  nelze  zúčastnit  této 
spotřebitelské  akce. Máte  právo  na  přístup  k  osobním  údajům, 
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.   Máte 
právo  vznést  u  správce  námitku  proti  zpracování  a  právo  na 
přenositelnost údajů.   Máte právo odvolat  kdykoli  souhlas,  a  to 
sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky 
i  Emailem  na  kontaktech  výše  uvedených.  Máte  právo  podat 
stížnost  u  dozorového  úřadu,  kterým  je  Úřad  pro  ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

 
Současně  se  vstupem  do  soutěže  je  účastník  dále  požádán  o  dobrovolný  souhlas  se  zasíláním 
obchodních  sdělení,  včetně  jejich  zasílání  elektronickými  prostředky  v  souladu  se  zákonem  č. 
480/2004  Sb.  o  některých  službách  informační  společnosti,  a  tomu  odpovídajícím  zpracováním 
osobních údajů.  
 
6. Změna Pravidel, odpovědnost a odvolání Soutěže 

6.1 Pořadatel má právo před uplynutím Doby konání Soutěže  jednostranně měnit Pravidla Soutěže, 
jakož  i  Dobu  konání  Soutěže,  včetně  práva  přerušení  Soutěže,  zrušení  Soutěže,  zkrácení  Soutěže 
apod.; toto právo může Pořadatel uplatnit kdykoli před uplynutím Doby konání Soutěže vždy stejným 
způsobem  jako  uveřejnění  samotné  Soutěže.  Změny  Pravidel  Soutěže  se  stávají  účinnými  prvním 
dnem od  zveřejnění. Odvolání  Soutěže před uplynutím Doby  konání  Soutěže  je Pořadatel povinen 
oznámit stejným způsobem jako uveřejnění Soutěže. 

6.2  Pokud  Pořadatel  uplatní  právo  na  zrušení  Soutěže  podle  článku  6.1,  žádnému  ze  Soutěžících 
nevznikne vůči Pořadateli  jakýkoli (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) žádný  jiný 
nárok jakékoli povahy. 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1  Pokud  se  některá  ustanovení  těchto  Pravidel  Soutěže  stanou  neplatnými,  neúčinnými  nebo 
spornými v důsledku  změny všeobecně  závazných právních předpisů, použije  se  takový  všeobecně 
závazný právní předpis, který je svou povahou a účelem nejbližší. 

7.2  Tato  Pravidla  Soutěže  se  řídí  a  budou  vykládána  v  souladu  s  právním  řádem  České  republiky, 
zejména občanským zákoníkem. 

7.3 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání Soutěžícího vůči průběhu Soutěže. 



7.4 Účast na Soutěži není možno vymáhat právní cestou. Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za 
stav či kvalitu Výher, Výhry nejsou ve smyslu občanského zákoníku soudně vymahatelné a Soutěžící 
nemůže požadovat  finanční náhradu ani  jinou kompenzaci. Výhry není možno vyměnit za hotovost 
ani požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. 

7.5 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat. 

7.6 Pořadatel neodpovídá za  jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především 
funkčnost sítě, doručení e‐mailu, zpráv apod.). 

7.7  Pořadatel  neodpovídá  za  ztrátu,  nedoručení,  zpoždění  nebo  poškození  Výhry  zaslané 
prostřednictvím pošty či jiným způsobem. 

7.8 Pořadatel neodpovídá  za  jakákoli  rizika a  závazky  související  s účastí  v  Soutěži  či  s používáním 
Výher. 

7.9  Pořadatel  neodpovídá  za  škodu  nebo  jakoukoli  újmu,  která  Výherci  vznikne  v  souvislosti  s 
použitím  Výhry.  Výhrou  je  výlučně  poukázka  na  plnění  třetí  strany  (tedy  úhrada  tohoto  plnění 
Pořadatelem  ve prospěch  výherce), přičemž  za  řádné provedení  či poskytnutí  výhry  výherci přímo 
odpovídá  tato  třetí  strana,  která  také  pro  čerpání  výhry  (zejména  u  zážitků)  stanoví  další  nutné 
podmínky.     

7.10 Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 9. 2018 

V České Třebové dne 3. 9. 2018 
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