PRAVIDLA LETNÍ SOUTĚŽE
1. Základní informace o soutěži, pořadatel a doba trvání soutěže
Letní soutěž (dále také jen jako „soutěž“) je název soutěže pořádané společností O2 Czech Republic,
a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 22, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2322, (dále jen „pořadatel“), a to na
webových stránkách pořadatele odmenazadobiti.cz (dále jen „Webové stránky“).
Soutěž bude probíhat v období od 27. 7. 2020 do 30. 9. 2020.
Výhry v celkové hodnotě 15 milionů Kč jsou uvedeny v bodu 5 těchto pravidel. Celková doba trvání
soutěže bude rozdělena na 10 soutěžních kol (9 kol v délce 1 týden a poslední, desáté, kolo v délce
3 dny). Výherci hlavních výher budou vybíráni za každé soutěžní kolo, a to na základě principu
náhodného výběru ze všech soutěžících, kteří se do soutěže v průběhu daného soutěžního kola
přihlásili a splnili podmínky dle těchto pravidel.
Jednotlivá soutěžní kola jsou pořadatelem stanovena následovně:
1. od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020
2. od 3. 8. 2020 do 9. 8. 2020
3. od 10.8.2020 do 16. 8. 2020
4. od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020
5. od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020
6. od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020
7. od 7. 9. 2020 do 13. 9. 2020
8. od 14. 9. 2020 do 20. 9. 2020
9. od 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020
10. od 28. 9. 2020 do 30. 9. 2020
2. Pravidla soutěže
Tato pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na Webové stránce pořadatele,
v platnost vstupují dnem svého zveřejnění. Přihlášením do soutěže v rámci daného soutěžního kola,
s nimi účastník soutěže vyslovuje svůj souhlas.
Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi rovněž komunikována na propagačních materiálech
pořadatele, jediným dokumentem, který závazně a úplně upravuje pravidla soutěže, jsou však
pouze pravidla dostupná na Webových stránkách.
3. Základní podmínky účasti v soutěži
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací
adresou na území České republiky, která je účastníkem služeb elektronických komunikací
poskytovaných pod obchodní značkou O2, k účasti v soutěži se přihlásila na Webových stránkách a

splnila i další podmínky dle pravidel této soutěže. Splnění podmínek pro účast v soutěži je pořadatel
oprávněn kdykoliv ověřit.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli
soutěže, osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře, a dále osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“). Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří při registraci uvedenou nepravdivé
údaje či jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší, nebo v rámci své
účasti v soutěži jednají v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud v soutěži uplatňují nekalé či
podvodné praktiky). Vyloučením ze soutěže ztrácí účastník nárok na předání výhry, a to bez
jakékoliv náhrady.
4. Princip soutěže
Pro účast v soutěži je nutné:
i)
být účastníkem předplacené mobilní služby poskytované pod značkou O2;
ii)
dobít kredit na O2 předplacené mobilní SIM kartě nejméně částkou 300 Kč. Na základě
dobití účastník obdrží nejpozději do 24 hodin na dobíjené mobilní číslo SMS s unikátním
soutěžním kódem. Výjimku tvoří první soutěžní kolo, kdy je účast v soutěži umožněna jen
účastníkům předplacené služby O2, kteří obdrželi od O2 soutěžní kód bez dobití kreditu.
V prvním soutěžním kole tak účastník nezískává soutěžní kód za dobití.
iii)
zadat uvedený kód na Webových stránkách v kombinaci s příslušným telefonním číslem
předplacené O2 karty. Kliknutím na políčko Vybrat odměnu se účastník přihlásí do soutěže
pro dané soutěžní kolo a ihned se dozví, jakou z vedlejších výher vyhrál. Zároveň bude
zařazen do seznamu soutěžících pro dané soutěžní kolo, z nichž se budou losovat výherci
hlavních výher.
Unikátní soutěžní kód platí po dobu 10 dnů od daného dobití kreditu. Pokud v této lhůtě neuplatní
účastník svůj kód na Webových stránkách, platnost kódu vyprší a jakékoli nároky na účast v soutěži
a výhru propadají bez náhrady. Kód lze uplatnit pouze jednou současně s příslušným telefonním
číslem, na kterém bylo provedeno dobití.
Rozhodující pro zařazení do seznamu soutěžících pro dané soutěžní kolo je okamžik přihlášení
účastníka do soutěže na Webových stránkách.
Soutěže i jednotlivého soutěžního kola (kromě prvního kola) se může účastník účastnit opakovaně
při každém dobití svého kreditu aspoň za 300 Kč na předplacené O2 SIM kartě a splnění uvedených
podmínek. Pro zařazení do seznamu soutěžících i v dalším soutěžním kole(ch) je však nutné
opětovné dobití kreditu aspoň za 300 Kč a přihlášení účastníka do daného soutěžního kola zadáním
soutěžního kódu na Webových stránkách.
5. Výhra
Soutěžící mohou v každém soutěžním kole vyhrát následující výhry v hodnotě 1,5 milionu Kč (za 10
kol soutěže celkem v hodnotě 15 milionů Kč):
Hlavní výhry:

1. místo: televizor Samsung Smart TV UE55RU7022
2. – 4. místo: mobilní telefon Samsung GALAXY A41
5. – 7. místo: mobilní telefon HUAWEI P30 lite
8. – 10. místo: mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 8T 64 GB
11. – 25. místo: tablet Lenovo Tab M10 Plus 64GB LTE
26. – 31. místo: mobilní telefon ZTE Blade V10 Vita
32. – 41. místo: voucher na slevu 1798 Kč na O2 TV Sport pack 12 měsíců
42. – 880. místo: balíček 20 GB mobilního internetu
881. – 890. místo: bonusový kredit 1000 Kč
891. – 900. místo: voucher do prodejny O2 v hodnotě 1000 Kč
901. – 1000. místo: neomezené volání do sítě O2 na 30 dní
Soutěžící dále v soutěži při každém zadání soutěžního kódu na Webových stránkách vyhrají jednu
z následujících vedlejších výher:
Vedlejší výhry: bonusový kredit 10 Kč, bonusový kredit 100 Kč, 20% bonus na příští dobití, balíček
5 GB mobilního internetu zdarma, Den Volání zdarma, balíček Víkendy zdarma nebo balíček FREE
O2 zdarma.
Pořadatel nenese odpovědnost za technický stav ani kvalitu výhry. Hodnotu výhry nelze vyplatit
v hotovosti, vyměnit ji za jiné věcné plnění či jinou kompenzaci. Účastník soutěže rovněž nemá
nárok na úhradu jakýkoliv nákladů spojených s účastí v soutěži nebo předáním výhry. Účastí
v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Pořadatel soutěže si
vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a
změnit podmínky předávání výhry.
•

•
•
•

Úplné podmínky služeb a balíčků O2 TV Sport pack 12 měsíců, balíček 20 GB mobilního
internetu, neomezené volání do sítě O2 na 30 dní, balíček 5 GB mobilního internetu, Den
Volání, balíček Víkendy a balíček FREE O2 jsou upraveny v Ceníku předplacených služeb na
o2.cz a účastník jejich využíváním s těmito podmínkami souhlasí. Balíčky jsou jednorázové.
V případě vyčerpání dat z balíčku mobilního internetu v období jeho platnosti se na další
čerpání dat účastníkem uplatní ceny a podmínky uvedené v Ceníku předplacených služeb.
Voucher do prodejny O2 v hodnotě 1000 Kč lze použít na koupi zařízení a příslušenství
dostupného na prodejně O2, v níž je voucher uplatněn. Platnost voucheru je do 31.12.2020.
Platnost bonusového kreditu je 1 měsíc.
20% bonus na příští dobití platí pro dobití provedené do 7 dnů od získání této výhry.

Výhra, jejíž celková hodnota přesáhne 10 000 Kč, je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, v platném znění, předmětem daně z příjmu fyzických osob.
6. Výherci a předání výher
Vedlejší výhru účastník vyhrává při každém zadání soutěžního kódu na Webových stránkách. Tato
výhra je účastníkovi přidělena náhodně a nelze si z vedlejších výher vybrat. Vedlejší výhra bude
připsána vždy pro telefonní číslo, na kterém bylo provedeno dobití a není převoditelná na jiné
telefonní číslo. Vedlejší výhra bude aktivována po platném zadání kódu na Webových stránkách a
bude v platnosti ihned po obdržení aktivační SMS.

Výhercem hlavní výhry se stává účastník soutěže, který byl pořadatelem náhodně vybrán ze
seznamu soutěžících pro dané soutěžní období, při registraci do soutěže pravdivě uvedl všechny
údaje a splnil i další podmínky stanovené v těchto pravidlech.
Výherci hlavních výher budou vybíráni náhodně ze všech soutěžících, kteří se do soutěže v průběhu
daného soutěžního kola přihlásili, a to vždy do tří (3) dnů po skončení každého soutěžního kola.
Pořadatel vylosuje výherce hlavních výher neveřejně a za přítomnosti dvou svědků. O takovém
losování bude sepsán zápis, jehož pravost bude potvrzena podpisem všech osob přítomných na
losování.
Výherci hlavních výher na 1. až 41. místě budou uveřejněni formou zveřejnění posledních čtyř čísel
telefonního čísla účastníka (popř. se pořadatel může rozhodnout uveřejnit křestní jméno, první
písmeno příjmení a obec výherce, pokud bude mít tyto údaje k dispozici) do tří (3) dnů od ukončení
soutěžního kola na Webových stránkách. Výherci zbývajících hlavních výher nebudou s ohledem na
jejich množství uveřejněni; budou však o výhře informováni níže uvedeným způsobem.
O výhře v soutěži budou výherci hlavních výher informováni prostřednictvím telefonního čísla, na
kterém bylo provedeno dobití, a to nejpozději do tří (3) dnů od vylosování.
Hmotné hlavní výhry (televizor, mobilní telefon a tablet) budou výhercům zaslány doporučeně do
vlastních rukou na adresu v České republice, kterou pořadateli výherci poskytli. Pokud výherce
těchto výher pořadateli neposkytne jméno, příjmení a kontaktní adresu, ztrácí na výhru nárok.
Pokud jde o hlavní výhry v podobě balíčku 20 GB mobilního internetu, bonusového kreditu 1000 Kč
a neomezeného volání do sítě O2 na 30 dní, tyto výhry budou připsány vždy pro telefonní číslo, na
kterém bylo provedeno dobití a nejsou převoditelné na jiné telefonní číslo. Voucher v hodnotě
1 000 Kč do prodejny O2 bude v podobě kódu zaslán v SMS na telefonní číslo, na kterém bylo
provedeno dobití. Kód lze využít jen jednou a pořadatel neodpovídá za jeho zneužití třetí osobou.
Hlavní výhry uvedené v tomto odstavci budou aktivovány (zaslány) do tří (3) dnů od vylosování a
budou v platnosti ihned po obdržení aktivační SMS.
Pokud jde o hlavní výhru voucher na slevu 1798 Kč na O2 TV Sport pack 12 měsíců (cena služby dle
ceníku volitelných služeb 1799 Kč), pořadatel zašle výherci voucher v podobě kódu v SMS na
telefonní číslo, na kterém bylo provedeno dobití nebo jiným způsobem, který si s výhercem domluví
(např. na e-mail sdělený výhercem). Výherce kód uplatní při aktivaci služby na webu o2.cz/tv nebo
v O2 TV aplikacích, přičemž je nutná registrace zadáním e-mailu a hesla. Doplatek ceny za službu
činí 1 Kč a lze jej zaplatit pouze prostřednictvím platební karty. Kód nelze uplatnit na jinou službu.
Kód lze využít jen jednou a pořadatel neodpovídá za jeho zneužití třetí osobou.
Pořadatel neodpovídá za to, nepodaří-li se výherce kontaktovat na uvedeném telefonním čísle z
důvodů, že výherce nepřebírá své telefonní hovory/sms nebo z jiných důvodů nespočívajících na
straně pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu, že výherce nepřebírá
poštovní zásilky, uvedl nesprávnou adresu pro doručení výhry nebo neuvedl žádnou adresu či z
jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele.
Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše dva pokusy
oznámení o výhře a způsobu předání výhry, a to prostřednictvím volání či zaslání SMS. Budou-li

pokusy neúspěšné, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že takový výherce ztrácí nárok na
výhru, pokud se pořadateli sám neozve, a to do tří (3) dnů ode uskutečnění pokusu o oznámení.
Nepřevezme-li si výherce výhru v termínu a za podmínek stanovených v těchto pravidlech, jeho
nárok na výhru zaniká.
7. Zpracování osobních údajů
Účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka v rozsahu
jméno a příjmení účastníka, kontaktní adresa, telefonní číslo, a to pro účely organizace soutěže a
vyhlášení a kontaktování výherců. Účastník dále bere na vědomí, že stane-li se výhercem, je
oprávněným zájmem pořadatele zveřejnit poslední čtyři čísla telefonního čísla účastníka, popř.
jméno, první písmeno příjmení a obec účastníka, na Webových stránkách za účelem informování o
výhercích soutěže.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jakožto správcem osobních údajů a
právech subjektů údajů, která jim v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží, jsou k
dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na
https://www.o2.cz/osobni/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
8. Další informace
Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i v době jejího trvání a bez
předchozího upozornění, změna pravidel soutěže nabývá účinnosti dnem následujícím po
uveřejnění této změny na Webových stránkách. Toto oprávnění pořadatele zahrnuje i možnost
měnit dobu trvání soutěže nebo soutěž pozastavit či předčasně ukončit. Pořadatel neodpovídá za
jakoukoliv škodu, která účastníkovi vznikla v souvislosti s jeho účastí v soutěži, využitím výhry nebo
nedostupnosti či nefunkčnosti technických zařízení a sítí, které jsou pro účasti v soutěži nezbytné.

