
KOMPLETNÍ PRAVIDLA AKCE
„NAKUP, ZATOČ A VYHRAJ!“

OBDOBÍ KONÁNÍ AKCE:
Zahájení: 1 .9 .2017 v 9:00
Ukončení 30. 9. 2017 ve 21:00
Hrací zařízení je k dispozici každý den od 9:00 do 21:00 hodin. 

HRACÍ NÁVOD: 
1) Nakup kdekoli v OC Galerie Šantovka a uschovej si účtenku nad 500,- Kč
2) Účtenku  proměň  za  hrací  los  na  informacích  OC  Galerie  Šantovka  (v  přízemí

u prodejny New Yorker)
3) Zadej číselný kód pomocí klávesnice do hracího zařízení
4) Stiskem červeného tlačítka můžeš 5x točit o výhru
5) V případě výhry tiskárna vytiskne výherní tiket (pokud máš zbývající pokusy, můžeš

točit dál)
6) odeber tiket a uplatni ho v dané prodejně 

PLATNOST ÚČTENKY:
Za 500,- Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník 1 hrací kód. 

V soutěži jsou akceptovány účtenky za útratu v hodnotě 500,- a nad 500,- Kč v obchodech
a stáncích OC Galerie Šantovka (mimo Albert; Útrata je peněžitý výdaj za nákup výrobku
nebo za nákup služby.  Mezi  útratu se nepovažují  peněžité  vklady,  výběry a  směnárenské
služby  peněžních  institucí  a  míst,  za  útratu  je  možné  považovat  pouze  poplatek  za  tuto
službu).

Účtenka, kterou chce zákazník uplatnit, nesmí být staršího data vystavení, než je 1. 9. 2017.
Účtenku ze 30. 9. 2017 je nutné uplatnit nejpozději do 21hod téhož dne.

Účtenku můžete  uplatnit  pouze  jednou,  následně bude označena  razítkem a  stává  se dále
pro hru neplatnou.

1 účtenka = 1 hrací kód nehledě na výši utracené částky
Příklad:
účtenka v hodnotě 1.500,- Kč = 1 hrací los
4 různé účtenky v hodnotě 500,- Kč = 4 hrací losy

V případě podezření podvodného jednání s účtenkami si pořadatel vyhrazuje právo nevydat
zákazníkovi číselný hrací kód. 

HRACÍ KÓD: 
1 hrací kód = 5 pokusů pro vytočení výhry 



Hrací kód vám bude vydán na infostánku oproti účtence a vaší mailové adrese. Po zadání
číselného kódu do zařízení se hrací los s kódem, který jste obdrželi na informacích,  stává
neplatným.

12místné kódy pro hru vydávané infocentrem nejsou generovány popořadě, ale dle náhodného
algoritmu. Každý hrací kód je unikátní a elektronicky evidovaný a trasovatelný v systému.

Prosím nezkoušejte  náhodné zadávání  kódů, Vaše šance na výhru je nulová a bráníte  tak
ve hře dalšímu čekajícímu zákazníkovi. 

Reklamace hracího kódu po vydání není možná.

UPLATNĚNÍ A VYZVEDNUTÍ VÝHRY: 
Pokud není na výherním tiketu stanoveno jinak, pak uplatnění a vyzvednutí všech výher je
určeno hracím obdobím a ukončeno posledním dnem trvání akce, a to nejpozději do zavírací
doby obchodů dne 30.9.2017. 
Všechny výhry se uplatňují  na pokladnách zapojených prodejen. V případě výhry dárkové
karty do  prodejny Deichmann  nebo dárkové karty Galerie  Šantovky si  výhru  vyzvedněte
na informacích OC Galerie Šantovka v otevírací době, a to v čase od 9:00-21:00, nejpozději
do 30.9.2017.

REKLAMACE:
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. 
V případě poškození nebo ztráty hracího kódu nebo výherního lístku, nebude poskytována
žádná náhrada. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla anebo podmínky akce
včetně změny doby jejího trvání,  či akci kdykoli  zrušit  či ukončit,  a to bez udání důvodů
a stanovení náhrady, s účinností ode dne uveřejnění takového svého rozhodnutí na webových
stránkách www.galeriesantovka.cz . 

V případě jakýchkoli  nejasností  či  s potřebou technické  podpory se účastníci  akce mohou
obrátit na organizátora akce na telefonním čísle 606 613 492.

 

http://www.galeriesantovka.cz/

