
VŠEOBECNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 

Předmětem těchto soutěžních podmínek je stanovit pravidla, na jejichž základě bude 

probíhat marketingová soutěž pořadatele v souvislosti s Věrnostním programem 

pořadatele na léta 2021-2025 (dále jen „soutěž“). 

1. Definice některých použitých pojmů : 

a) Pořadatel 

Pořadatelem je společnost Teplárna Liberec, a.s., IČ: 62241672, se sídlem na Dr. 

M. Horákové 641, Perštýn, 460 01 Liberec (dále jako „pořadatel“ nebo „Teplárna“).  

b) Věrnostní program 

Jedná se o program, který vyhlásila Teplárna v rámci uzavírání smluv o dodávce 

tepelné energie, podle kterého zákazník (odběratel ) sjedná s Teplárna smlouvu o 

dodávce tepelné energie na dobu určitou pěti (5) let, počínaje nejpozději od 

08.01.2021 , podle které se mj. zaváže po tuto dobu tepelnou energii od Teplárna 

odebírat pro příslušné pětileté období v letech 2021 – 2025 

c) Účastník soutěže 

Účastníkem soutěže může být  právnická osoba nebo fyzická osoba, která uzavřela 

smlouvu s Věrnostním programem v době trvání soutěže. Dále jen „účastník“. 

Každý účastník se účastní pouze jednou. 

Teplárna je oprávněna kontrolovat splnění výše uvedené skutečnosti v příslušném 

registru. 

d) Výhra  

Výhrou je voucher pouze pořadatele na slevu vytápění v hodnotě 14.500,- Kč. Výhra 

je pouze jedna. Dále jen „výhra“. Výherce bude o vítězství v soutěži informován 

telefonicky a emailem  společností Teplárna ( pořadatelem ) po skončení soutěže v 

přiměřeném čase, nejdéle do 30 dnů po skončení soutěže. Nejpozději do 30-ti dnů od 

vyhlášení výherce, zároveň mu bude v této lhůtě výhra zaslána na bankovní účet. 

Podmínkou výhry je souhlas výherce se zveřejněním údajů o výherci, a to v rozsahu 

jméno a příjmení fyzické osoby výherce nebo případně název právní osoby, IČ, sídlo 

výherce a město bydliště výherce a výši výhry na svých profilech na sociálních sítích a 

webových stránkách.  

 

 

 



e) Výherce 

Výhercem je jeden účastník soutěže, který bude vylosován postupem popsaným 

níže. Výhercem může být pouze ten účastník soutěže, který splní všechny 

podmínky této soutěže. Dále jen „výherce“. 

 

2.  Doba trvání soutěže 

Soutěž probíhá od vyhlášení 01.01.2020  od 18:00 hod. do 31.01.2021 do 18:00 hodin 

 

3. Pravidla soutěže 

Pořadatel do soutěže přihlásí každého účastníka, který splňuje výše uvedené 

podmínky pro zařazení do soutěže. 

• Výherce bude ze všech účastníků soutěže vybrán dne 02.02.2021, po ukončení 

soutěže, losováním odbornou porotou složenou ze dvou zástupců třetí strany  -  

společnosti SMWORKS s.r.o., IČ 22801421, se sídlem; nám. Českých bratří 36, 460 05 

Liberec. Porota o výsledku losování učiní zápis, ve kterém bude označen výherce. 

Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, 

s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník 

soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů  uvedených v příslušném rejstříku 

či porušení pravidel soutěže. Pořadatel na základě výsledku losování vyhlásí vítěze. 

• Vyhlášení výherce pořadatelem se uskuteční nejpozději do  dne 13. 2. 2021 

18:00 hodin. 

• Pořadatel věnoval do soutěže voucher na slevu vytápění v hodnotě 14.500 Kč 

• Výherce bude o vítězství v soutěži informován telefonicky a emailem  

společností Teplárna ( pořadatelem ) po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle 

do 30 dnů po skončení soutěže. Nejpozději do 30-ti dnů od vyhlášení výherce, 

zároveň mu bude v této lhůtě výhra zaslána na bankovní účet. 

Podmínkou výhry je souhlas výherce se zveřejněním údajů o výherci, a to v rozsahu 

jméno a příjmení fyzické osoby výherce nebo případně název právní osoby, IČ, sídlo 

výherce a město bydliště výherce a výši výhry na svých profilech na sociálních sítích a 

webových stránkách.  

 

 

 



 

4. Závěrečná ustanovení  

• Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci 

soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně 

jejího ukončení, i bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k neočekávaným 

událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemají 

účastníci soutěže nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.   O jakýchkoliv 

reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si 

vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně 

změnit nebo doplnit její podmínky soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí oznámí na 

webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky soutěže.  

• Poskytnutí výhry Výherci bude provedeno převodem na účet Výherce výherce 

do jednoho měsíce od ukončení soutěže ( 30-ti dnů od vyhlášení vítěze ). Dle platné 

legislativy je pořadatel povinen odvést srážkovou daní 15% daň místně příslušnému 

finančnímu úřadu.   

• Pořadatel si vyhrazuje kdykoliv soutěž bez udání důvodů zrušit nebo 

pozastavit. 

• Tyto podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2020. 


