Pravidla soutěže PŘIPRAVTE SI PŮDU PRO KRÁSNĚJŠÍ BUDOUCNOST
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže PŘIPRAVTE SI PŮDU PRO KRÁSNĚJŠÍ
BUDOUCNOST (dále jen „Soutěž“). Tento dokument je jediný, který závazně upravuje pravidla
této Soutěže.

I.

Vyhlašovatel Soutěže

Soutěž pořádá společnost ING Bank N. V., akciová společnost, založená podle právního řádu
Nizozemí se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v
Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu, pod číslem spisu
33031431, a jednající prostřednictvím své organizační složky
ING Bank N.V., se sídlem na adrese Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČ: 49279866, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložce 7930 (dále jen „ING
Bank“ nebo též „Vyhlašovatel“).

II.

Doba a místo konání Soutěže

Soutěž se uskuteční během akce Země živitelka 2013 v následujících termínech na následujících
místech:
29.8. – 3.9.2013 v Českých Budějovicích
III.

Oprávněné osoby

1. Ze Soutěže jsou vyloučeny a) osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Vyhlašovateli
nebo k jiné společnosti patřící do ING Group a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových
osob ve vztahu osob blízkých a b) osoby, které na základně smluvního vztahu přímo
anebo prostřednictvím třetích osob zprostředkovávají ve prospěch Vyhlašovatele
uzavírání smluv o spořicím účtu ING Konto a poskytují činnosti s ním spojené, a osoby
jím blízké.
IV.

Pravidla Soutěže

Do Soutěže bude zařazena každá oprávněná osoba, která řádně vyplní soutěžní formulář a
odevzdá ho ve stanu ING Bank v místě konání Soutěže. Soutěžní formulář musí obsahovat
jméno, příjmení, věk a platnou e-mailovou adresu soutěžícího a jeho odpověď na soutěžní
otázku.
Každý soutěžící má možnost se Soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že dojde
k duplicitě údajů na různých soutěžních formulářích, bude do Soutěže zařazena odpověď,
která byla do Soutěže doručena dříve.
V.

Soutěžní otázka a odpověď

Soutěžní otázka zní: „Kolik peněz vyplatila ING Bank svým klientům na úrocích na spořicím
účtu ING Konto v období od 1.1.2012 do 31.12.2012?“ Správná odpověď se nachází
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v rozmezí 1 – 1 500 000 000 Kč. Odpověď je potřeba uvést v českých korunách s přesností
na celé koruny.

VI.

Vyhodnocení Soutěže

1. Vyhlašovatel vybere z každého dne, kdy se Soutěž koná, 10 soutěžících, kteří
v soutěžním formuláři odpoví nejpřesněji na soutěžní otázku.
2. V případě, že dojde k duplicitě odpovědí, má přednost odpověď soutěžícího doručená
ING Bank dříve před odpovědí soutěžícího doručenou ING Bank později.
VII.

Ceny

Každý výherce obdrží jedny hodinky ING Bank.

VIII.

Oznámení výsledků Soutěže a způsob předání cen

1. Vyhlašovatel bude kontaktovat každého výherce na e-mailové adrese uvedené na
soutěžním formuláři, a to nejpozději do 20. 09. 2013. Výherce je povinen potvrdit
v souladu s instrukcemi zaslanými ING Bank přijetí oznámení o výhře, přijmutí výhry a
adresu výherce k zaslání výhry, pokud si bude přát, aby mu byla výhra zaslána poštou, a
to nejpozději do 04. 10. 2013. V tomto případě dojde k předání výhry nejpozději do
18.10.2013, a to jejím odesláním v tomto termínu poštou na adresu výherce, kterou
výherce uvedl při potvrzení výhry.
2. Výherce si v souladu s instrukcemi zaslanými ING Bank může výhru vyzvednout i na
příslušné pobočce ING Bank, a to do 18.10.2013
3. V případě, že výherce svoji výhru do 04.10.2013 řádně nepotvrdí anebo si ji do
18.10.2013 nevyzvedne na pobočce ING Bank, nárok na výhru zaniká. Nárok výherce na
výhru zaniká i v případě, že výherce výhru odmítne. Pokud se nepodaří výhru výherci
doručit do uplynutí výše uvedené lhůty, nebo vrátí-li výherce výhru Vyhlašovateli, nárok
výherce na výhru zaniká bez toho, aniž by výherci vznikl jakýkoliv nárok na kompenzaci
ze strany Vyhlašovatele. Výměna výhry za jakékoliv jiné (peněžité i nepeněžité) plnění
není možná.
4. Vyhlašovatel neodpovídá za nedoručení výhry, a to zejména z důvodu chybně uvedené
kontaktní adresy.
IX.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení tohoto dokumentu se stávají účinnými dnem jejich zveřejnění na oficiálních
internetových stránkách Vyhlašovatele – www.ingbank.cz.
2. Osoby, které se zúčastní Soutěže, vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s obsahem těchto
pravidel Soutěže.
3. Na cenu z této Soutěže neexistuje právní nárok a není ji možné soudně vymáhat.
4. V případe rozporu ustanovení tohoto dokumentu s jakýmikoliv reklamními, propagačními
nebo jinými materiály obdobné povahy, či jinými oznámeními Vyhlašovatele týkajícími se
Soutěže, mají vždy přednost ustanovení tohoto dokumentu.
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5. Ustanovení tohoto dokumentu je možné jednostranně měnit a doplňovat ze strany
Vyhlašovatele, přičemž každá jednotlivá změna nebo doplnění jsou účinné okamžikem
zveřejnění na oficiálních internetových stránkách Vyhlašovatele – www.ingbank.cz.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto Soutěž odvolat, přerušit, odložit nebo ukončit bez
vyhlášení výherců nebo bez předání ceny.
V Praze dne 28.8.2013
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