
PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost KlokanMobil, s.r.o. se sídlem Blansko, Pod Javory 2062/26, 
PSČ 67801, IČO 03118932 vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 83707 (dále jen 
„Organizátor“)
     
2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

1.1 Soutěž se koná od 15.10.2022 do 31.3.2023 (dále jen ,,Doba konání soutěže”).
1.2 Vyhodnocení soutěže 20.4.2023

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let (dále jen „Soutěžící“)
3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo přímém dodavatelském vztahu k 
Organizátorovi nebo osoby jim blízké.
3.3 Soutěžící musí být zákazníkem Organizátora (KlokanMobil, s.r.o.) a nebo se jím stát v průběhu 
soutěže.

4. PRÁVA a POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
4.2 Soutěžící je povinen uvést Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité 
pro získání a zaslání/předání výhry.
4.3 Soutěžící si je vědom, že bude muset předložit kopii platných dokladů potřebných pro vyřízení 
letenek a ostatních náležitostí a to do 3 dnů od obdržení požadavku od Organizátora.
4.4 V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve 
prospěch Organizátora. 
4.5 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů 
České republiky, Bulharska a země transferu a svým jednáním nezpůsobil Organizátorovi, případně 
dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

5. PRÁVA a POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

5.1 Organizátor je povinen výherce informovat o skutečnosti že se stal výhercem do 5ti dnů ode dne
vyhodnocení soutěže.
5.2 Organizátor je povinen soutěžícímu zaslat informace o přidělení údajů v soutěži (dále jen 
„Los“)
5.3 Komunikace ze strany Organizátora proběhne telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty, 
tj. zasláním e-mailu.
5.4 Organizátor je povinen výherci předat výhru a s ní potřebné informace nejpozději do 30ti dnů 
od převzetí všech potřených náležitostí dle bodu 4.2 a 4.3.
5.5 Organizátor si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na 
výherní pořadí původního výherce, který nesplní některý z bodu 4.
5.6 Organizátor se zříká povinnosti uskutečnit výhru v dohodnutém termínu v případě že nastanou 
situace nevyvolané Organizátorem jako např.uzavření hranic z důvodu Covid 19, přírodních 
katastrof apod.



6. MECHANIKA SOUTĚŽE
6.1 Každý kdo začne využívat služeb Organizátora (nový zákazník KlokanMobil) a útrata za služby
do 30.4.2023 bude větší 300,-Kč má nárok na jeden Los. Nebude-li útrata za služby uhrazena do 
15.5.2023, los nebude zařazen do losování a propadá.
6.2 Každý kdo je zákazníkem Organizátora (KlokanMobilu) a přivede nového zákazníka k 
Organizátorovi (KlokanMobil) má nárok na jeden Los.
6.3 Získaný zákazník dle bodu 6.2 musí musí splnit bod 6.1 Pokud bod 6.1 nebude splněn, los 
Soutěžícího, který zákazníka přivedl nebude zařazen do losování a propadá.

7. VÝHRA

7.1 Deseti denní dovolená pro dvě osoby v Bulharsku v rekreačním komplexu SUNNY DAY 6 
NESEBAR.
7.2 Termín určí Organizátor dle možností letecké společnosti a to v období června až srpna 2023 a s 
dostatečným předstihem sdělí výherci. Nejpozději však dle bodu 5.4.
7.3 Odlet z letiště Vídeň
7.4 Cestu z místa bydliště na letiště si zajistí výherce. Organizátor proplatí náklady do výše dle 
aktuálního ceníku vnitrostátní autobusové nebo vlakové dopravy.
7.5 Dovolená nezahrnuje penzi, proto Organizátor přispěje výherci na stravu 200LV

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1 Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených 
soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto 
pravidel soutěžícím je Organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži a případně jej 
ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí 
Organizátora o takovém opatření je konečné.
8.2 Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor 
tímto není vůči výherci Soutěže jinak zavázán a výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze 
strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
8.3 Výhra není právně vymahatelná.
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