Pravidla soutěže
DIGITÁLNÍ PPAS „Digi PPAS“
(dále jen „Soutěž“)

1. Pořadatel Soutěže
1.1. Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost Pražská plynárenská, a. s., se sídlem
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 601 93 492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen „Pořadatel“).
1.2. Partnerem Soutěže se rozumí společnost, která má s Pořadatelem uzavřenou platnou smlouvu
o partnerství. Pořadatel má právo seznam Partnerů v průběhu trvání Soutěže měnit.
2. Podmínky účasti v Soutěži a Slosování
2.1. Účastníkem Soutěže může být každý, kdo splňuje podmínky Soutěže a zapojí se do Soutěže v době
jejího konání, tj. v termínu od 1.3.2019 do 31.12.2019 a tyto podmínky bude splňovat po celou dobu
trvání Soutěže (dále jen „Účastník“). Podmínky jsou:
- zákazník je registrován na zákaznickém portále Pořadatele,
- má zažádáno o zasílání elektronické faktury,
- má zažádáno o zasílání přeplatku na účet; číslo účtu a kód banky má uvedený v zákaznickém portále
- na portálu Pořadatele potvrdí zájem o zahrnutí do Soutěže kliknutím na tlačítko „Chci soutěžit“ a
současně zaškrtne políčko se souhlasem o zpracováním osobních údajů pro účely odeslání oznámení
výhry.
3. Odměna, losování a uplatnění výhry
3.1 Po splnění podmínek Soutěže dle čl. 2 obdrží Účastník e-mail, ve které mu budou zaslány promokódy,
které bude moci uplatnit při nákupu na webových stránkách Partnerů Soutěže. Hodnota promokódu se
může v závislosti na typu partnera lišit. Pro uplatnění promokódu musí Účastník dodržet pravidla určená
pro uplatnění promokódu Partnerem.
3.2. Dále bude Účastník zařazen do slosování o jednu z cen v hodnotě 1000 Kč. Slosování proběhne
v termínech červen, září 2019 a leden 2020. Do příslušného slosování může být Účastník zařazen i
opakovaně. Počet cen v hodnotě 1000 Kč bude do slosování poskytnut v závislosti na počtu soutěžících,
kdy každá jedna cena bude odpovídat třiceti registrovaným soutěžícím.
3.3. Pro zařazení do slosování o jednu z cen v hodnotě 1000 Kč musí Účastník splnit následující podmínky:
- Účastník má s Pořadatelem Soutěže uzavřenou smlouvu na dodávku a odběr zemního plynu nebo
elektřiny (dále jen „Smlouva“), a tento smluvní vztah je aktivní, tj. neběží výpovědní lhůta směřující
k ukončení tohoto smluvního vztahu, ani nebylo jiným způsobem zažádáno o jeho ukončení (dohodou,
odstoupením apod.).
- Účastník nemá u Pořadatele pohledávky po splatnosti (tj. není v prodlení s úhradou předepsané zálohy,
případně faktury).
3.4. Jméno vylosovaného Účastníka včetně jeho osobních údajů nezbytných pro kontaktování, bude předáno
Partnerovi, který Účastníku pošle univerzální poukaz v hodnotě 1000 Kč, který bude možné uplatnit na
webu www.ppas.cz/odmeny
3.5.Po skončení soutěže, tj. po 31.12.2019, bude ze všech Účastníků vylosován jeden Účastník, který vyhraje
pronájem osobního automobilu na CNG včetně CNG, a to na 6 měsíců s maximálním nájezdem 15 000
km. Po celou dobu pronájmu má Účastník povinnost splňovat podmínky Soutěže. V opačném případě si
Pořadatel vyhrazuje právo pronájem vozu ukončit. Účastník převzetím osobního automobilu souhlasí
s použitím jeho fotografie, jména a obce bydliště pro reklamní účely Pořadatele.
3.6. Každé losování proběhne ze všech Účastníků za účasti tří zaměstnanců Pořadatele.
3.7. Účastník, který bude v Soutěži vylosován, bude Partnerem Pořadatele o výhře informován e-mailem
uvedeným na zákaznickém portále Pořadatele v účtu Účastníka. Pokud se nepodaří Účastníka emailem
kontaktovat (tzn. email nebude platný nebo aktivní), ztrácí Účastník nárok na výhru.
3.8. Nárok na výhru je nutné uplatnit u Partnera do doby platnosti poukazu, jinak nárok na výhru zaniká.
4. Ostatní podmínky Soutěže
4.1. Pořadatel si vyhrazuje právo závazně vykládat tato pravidla Soutěže a jako jediný s konečnou platností
rozhodovat případné sporné situace vzniklé v této Soutěži.
4.2. Soutěž je pořádána v souladu s § 2881 občanského zákoníku v platném znění. Právní vztahy mezi
Účastníky a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.
4.3. Pořadatel neodpovídá za vady výhry. Výhra v Soutěži není soudně vymahatelná.

4.4. Účastník projevuje svou účastí v soutěži (potvrzením na portále Pořadatele) svůj výslovný souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, kontaktní
adresa a údaje o platbách za účelem vedení této Soutěže zahrnující zejména, nikoli však výlučně,
identifikaci Účastníků, organizaci a vyhodnocení Soutěže, komunikaci s výherci slosování a předání
výher výhercům. Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
4.5. Účastník svým přihlášením do Soutěže výslovně potvrzuje, že se seznámil s pravidly Soutěže a souhlasí
s nimi a že souhlasí se zpracováním osobních údajů.
4.6. Účastník, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou podnikatelem, bere na vědomí,
že je povinen vykázat příjem z titulu výhry v základu daně z příjmů. Pořadatel nenese odpovědnost za
daňové povinnosti plynoucí Účastníkovi, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
v souvislosti s přijatou výhrou.

V Praze dne 1.3.2019

