Pravidla soutěže o zájezd do střediska NASA
s přípravkem ELATUS™ Era
1. P
 ořadatel. Tato soutěž je pořádána společností Syngenta Czech s.r.o., IČ 451 46 365,
se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8308 (dále jen „Syngenta“).
2. S
 outěžící. Soutěž je určena pro koncové zákazníky společnosti Syngenta, kteří coby
pěstitelé používají fungicid ELATUS™ Era (dále jen „přípravek“) za účelem zemědělské
prvovýroby.
3. V
 ýhra. Výhrou v této soutěži je letecký zájezd pro 2 osoby do Kennedyho vesmírného
střediska NASA na Floridě v očekávané délce trvání 7 dnů. Zájezd zahrnuje letenky
včetně poplatků, ubytování, stravu, vybrané vstupy do kulturních a jiných institucí. Zájezd
se uskuteční do konce května 2019 (dále jen „zájezd“).
4. R
 egistrace. Zákazník se registruje do soutěže prostřednictvím předobjednávkového
formuláře „Akce ELATUS™ Era“ (dále jen „formulář“) zaškrtnutím příslušného pole.
Formulář je předán zákazníkovi prostřednictvím obchodního zástupce společnosti
Syngenta. Vyplněný formulář zákazník doručí do 31. 5. 2018 na adresu společnosti
Syngenta, nebo ho do tohoto termínu odevzdá obchodnímu zástupci společnosti
Syngenta. Osoba podepsaná na formuláři zároveň svým podpisem prohlašuje, že je
oprávněna jednat jménem zákazníka a že tak může v případě výhry definovat jména
konkrétních osob, které se zúčastní zájezdu.
5. P
 rincip soutěže. Za každých nakoupených 200 l přípravku je zákazník zařazen
do slosování o zájezd. Každý zákazník tak může být zařazen do slosování vícekrát
v závislosti na množství zakoupeného přípravku. Každý zákazník však může získat
maximálně jednu výhru pro 2 osoby do Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě.
Celkem budou vylosováni 3 výherci.
6. P
 odmínka pro účast ve slosování. Přihlášený zákazník doloží nákup přípravku
ELATUS™ Era do 31. 10. 2018 kopiemi faktur, a to jejich zasláním na adresu společnosti
Syngenta, nebo jejich odevzdáním obchodnímu zástupci společnosti Syngenta.
V případě, že přihlášený zákazník nedoloží v daném termínu kopie faktur, je automaticky
vyřazen ze soutěže.
7. S
 losování. Slosování se uskuteční do konce ledna 2019 během zimních konferencí
společnosti Syngenta. O přesném termínu slosování budou všichni účastníci slosování
informováni do konce roku 2018 prostřednictvím obchodních zástupců a termín slosování
bude zveřejněn na webových stránkách www.syngenta.cz.
... pokračování na druhé straně
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8. O
 známení výsledků. Výherci budou v den slosování uvedeni na webových stránkách
www.syngenta.cz. Výherci budou následně osobně kontaktováni prostřednictvím
telefonního čísla, které je uvedeno na formuláři, nejpozději do 10 dnů od slosování.
9. P
 okud nebude možné výherce kontaktovat do 20 dnů od slosování nebo se v této lhůtě
sám o výhru nepřihlásí, bude vylosován náhradní výherce.
10.	Předání výhry. Výhercům budou předány detailní informace ohledně zájezdu
a s osobami, které výherce určí jako účastníky zájezdu, bude uzavřena cestovní smlouva
nejpozději jeden měsíc před konáním zájezdu.
11.	Opatření v případě nemožnosti realizovat zájezd. Společnost Syngenta si vyhrazuje
právo jednostranné změny výhry v případě nemožnosti realizovat zájezd v daném termínu
z důvodů vyšší moci nebo z důvodů na straně třetí osoby. V takovém případě bude
výhercům poskytnuta stejná či srovnatelná výhra v náhradním termínu do 30. 8. 2019.
12.	Zákazník bere na vědomí, že hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti a výhra není soudně
vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové
dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných
právních předpisů.
13.	Výhra nebude udělena v případě, že společnost Syngenta zjistí nebo bude mít důvodné
podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany
zákazníka či jiné osoby, která dopomohla danému zákazníkovi k získání výhry.
14.	Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě
změny těchto pravidel. V případě, že se výherce, resp. jím určená osoba, nebude moci
z jakéhokoli důvodu zájezdu zúčastnit, nemá nárok na náhradu výhry.
15. Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 16. 4. 2018.

Silnější, stabilnější, kompletnější.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

www.syngenta.cz

