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PRAVIDLA SOUTĚŽE „DIVÁCKÁ CENA TADYVARY“ 
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „DIVÁCKÁ 
CENA TADYVARY“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně 
upravuje pravidla uvedené soutěže v propagačních materiálech určených spotřebitelům na území 
České republiky. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 
dokumentu.  

Článek 1 Obecné informace o soutěži 

1.1 Organizátorem soutěže jsme my, společnost Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem 
U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „my“ nebo „Organizátor“), provozující 
pro Vás internetovou nákupní galerii MALL.CZ a dále internetovou televizi (audiovizuální službu 
na vyžádání) MALL.TV.  

1.2 Zúčastnit soutěže se můžete, pokud jste fyzickou osobou – spotřebitelem (dále také „soutěžící“ 
nebo „účastník“). V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 18 let je Organizátor oprávněn 
vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící disponuje písemným souhlasem 
svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že takové potvrzení nebude 
předloženo, je Organizátor oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok 
takového soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká. 

1.3 Soutěže se můžete zúčastnit pouze jste registrováni na MALL.TV. 
1.4 Akce se nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem / zaměstnankyní, případně naší 

spolupracující osobou, nebo pokud jste zaměstnancem / zaměstnankyní nebo spolupracující 
osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou těchto osob blízkou. 

1.5 Nesplňujete-li podmínky účasti v soutěži nebo jednáte-li v rozporu s pravidly nebudete do soutěže 
zařazeni. Splníte-li některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, 
které nám poskytnete, nestáváte se výhercem a nemáte nárok na výhru. Výhra v takovém případě 
propadá a jsme oprávněni ji udělit dalšímu výherci v pořadí (který byl pro tyto účely vylosován), 
popř. ji využít k jiným marketingovým účelům. Vyloučení budete v případě, že zjistíme nebo 
budeme mít důvodné podezření na spáchání podvodného a/nebo nekalého jednání z Vaší strany 
a/nebo ze strany jiné osoby, která Vám dopomohla k získání výhry.  

Článek 2 V čem soutěž spočívá? 

2.1 Soutěž probíhá od 03.07.2020 do 11.07.2020 (dále jen „Soutěžní období“). 
2.2 Soutěže se zúčastníte tak, že během Soutěžního období svým hlasem podpoříte jeden z 16 filmů 

dostupných na adrese: tadyvary.mall.tv, čímž budete zařazeni do Soutěže. Film s nejvíce hlasy 
od nás obdrží „Diváckou cenu MALL.TV.“ 

2.3 Tři (3) náhodně vylosovaní soutěžící obdrží hodnotné ceny a poukaz na nákup v nákupní galerii 
MALL.CZ dostupné z: https://www.mall.cz/, a to následovně: 

2.3.1 1 x Smart TV Samsung 
2.3.2 1 x poukaz ve výši 3 000,00 Kč (vč. DPH); 
2.3.3 1 x poukaz ve výši 2 000,00 Kč (vč. DPH). 
2.4 Losování proběhne do 14 dnů po skončení Soutěžního období. 
2.5 Vítězové budou o své výhře informováni prostřednictvím e-mailu uvedeném v uživatelském účtu 

na MALL.TV, na který jim bude následně zaslán také výherní poukáz. 
2.6 Poukaz je možné uplatnit na jeden nákup, a to do 31.12.2020. 
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Článek 3 Obecná a závěrečná ustanovení 

3.1 Tato pravidla se vztahují na všechny účastníky soutěže. Pokud se této soutěže účastníte platí, 
že jste se s pravidly seznámili a účastí v soutěži projevujete vůli být jimi vázáni. 

3.2 Neodpovídáme za prodlení způsobené rozdílnou přenosovou rychlostí připojení ani jakékoliv jiné 
obtíže způsobené na straně poskytovatelů připojení či technického řešení. 

3.3 Výherce není oprávněn požadovat vyplacení hodnoty výhry v penězích ani požadovat výměnu 
výhry za jiný předmět. Na výhru neexistuje právní nárok. 

3.4 Pokud porušujete pravidla této Soutěže, nebo pokud pojmeme podezření, že tato pravidla 
porušujete, vyhrazujeme si právo Vás ze Soutěže vyřadit. Takové rozhodnutí je konečné. 

3.5 Pokud zvítězíte, Vaše osobní údaje poskytnuté nám v rámci registrace budeme dále zpracovávat 
za účelem předání výhry. Více o zpracování osobních údajů naleznete na https://www.mall.tv/o-
nas#principy-ochrany-soukromi.  

3.6 Tato pravidla Vám budou dostupná po dobu konání této soutěže. Vyhrazujeme si právo tato 
pravidla kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit. V takovém případě jsou změna pravidel či ukončení 
soutěže účinné okamžikem jejich zveřejnění. 

3.7 Tato pravidla nabývají účinnosti dne 03.07.2020. 


