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ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE S VISA A ÚPLNÉ PODMÍNKY 

REKLAMNÍ KAMPANĚ S VISA  

 
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Zaplaťte kartou Visa 
online a vyhrajte vybavení domácnosti za 100 000 Kč týdně“ (dále jen „soutěž“) a akce „Zaplaťte online s kartou 
Visa a získejte slevovou knížku v hodnotě 2 000 Kč“ (dále jen „akce“ nebo „reklamní kampaň“). Tato pravidla jsou 
jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže a uvedené akce 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 Pořadatelem a organizátorem reklamní kampaně a soutěže jsme my, společnost Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 
967, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“), Pro naše zákazníky provozujeme 
internetovou nákupní galerii MALL.CZ dostupnou na internetové adrese www.mall.cz (dále jen „MALL.CZ“).  

1.2 Zúčastnit se akce i soutěže můžete, pokud jste fyzickou osobou - spotřebitelem (dále také „soutěžící“ nebo 
„účastník“), a jste držitelem platební karty Visa nebo Visa Electron pro fyzickou osobu – nepodnikatele. 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 občanského zákoníku; 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 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 blízkou těchto osob. Ze soutěže a akce jsou vyloučeni držitelé karet pro právnické osoby a 
podnikatele. 

1.4 Nesplňujete-li podmínky účasti v akci/soutěži nebo jednáte-li v rozporu s pravidly nebudete do akce či 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 zpět nám 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 nebo nekalého jednání z vaší strany a/nebo ze strany jiné osoby, která vám dopomohla k 
získání výhry. 

Článek 2 V čem soutěž spočívá? (pravidla soutěže) 

2.1 Pokud u nás nakoupíte v období od 1. 6. 2020 00:01 do 16. 8. 2020 23:59 a Váš nákup zaplatíte kartou VISA 
nebo VISA Electron prostřednictvím online platební brány, budete zařazeni do soutěže o dárkové certifikáty 
v celkové hodnotě 100 000 Kč (vč. DPH) na vybavení domácnosti od MALL.CZ.  

2.2 Soutěž je rozdělena do jednotlivých kalendářních týdnů. Slosování proběhne vždy v pondělí následující po týdnu 
trvání soutěže náhodným výběrem z účastníků soutěže, kteří se do soutěže řádně zapojili v daném týdnu. 
Za každý týden trvání soutěže bude takto vybrán 1 výherce; celkově bude tedy v průběhu soutěže vybráno 11 
výherců.  

2.3 Výherci budou uveřejňováni na stránce www.mall.cz/visa jednou za měsíc ve formátu křestní jméno a první 
písmeno z příjmení.  

2.4 Výherce obdrží e-mailem dárkové certifikáty v celkové hodnotě 100 000 Kč (vč. DPH), které je možné uplatnit 
na nákup na MALL.CZ zadáním kódu z certifikátu v nákupním košíku. Platnost certifikátů bude do 24. 12. 2020.  

2.5 Pokud Vás vylosujeme, kontaktujeme Vás za účelem předání Vaší výhry. Výhra Vám bude zaslána e-mailem do 
21 dní od převzetí zboží, které bylo předmětem Vašeho nákupu placeného Vaší uloženou kartou VISA nebo VISA 
Electron. 

2.6 Do slosování nebudete zařazeni, resp. svůj nárok na účast v soutěži, a tedy i na výhru, ztratíte, pakliže využijete 
svého práva odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s námi v zákonné 14denní lhůtě. Výhra v daném případě 
připadne pro ten účel vylosovanému náhradníkovi, resp. nám, abychom rozhodli o jejím dalším užití. 

2.7 Čím víc nákupů učiníte, tím vyšší šanci na výhru máte. Vyhrát v soutěži však můžete maximálně jednou. 

2.8 Pokud vyhrajete, nejste oprávněn požadovat vyplacení hodnoty výhry v penězích. 

http://www.mall.cz/
http://www.mall.cz/visa


Stránka 2 z 2 

 

Článek 3 Reklamní kampaň – pravidla akce 

3.1 Pokud u nás nakoupíte v období od 1. 6. 2020 00:01 do 16. 8. 2020 23:59 a Váš nákup zaplatíte kartou VISA 
nebo VISA Electron prostřednictvím online platební brány, automaticky získáte slevovou knížku s kupony 
na slevy v souhrnné výši 2 000 Kč (vč. DPH), které je možno uplatnit na zboží specifikované v této slevové knížce 
při nákupu na MALL.CZ. 

3.2 Slevovou knížku Vám zašleme e-mailem do 21 dnů od převzetí zboží, které bylo předmětem Vašeho nákupu 
placeného kartou VISA nebo VISA Electron. 

3.3 Váš nárok na slevovou knížku zaniká využitím Vašeho zákonného práva na vrácení zboží do 14 dnů (odstoupení 
od kupní smlouvy). 

3.4 Slevovou knížku z této reklamní kampaně u nás na MALL.CZ můžete uplatnit (užít k nákupu) do 30. 9. 2020. 

3.5 Pravidla užití slevových kuponů se dále řídí informacemi a pokyny na nich uvedených. 

3.6 Slevové kupony není možné vyměnit za hodnotu těchto kuponů v penězích. 

 

Článek 4 Obecná a závěrečná ustanovení 

4.1 Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do soutěže, vztahují se na Vás tato pravidla. Pokud si nepřejete 
zúčastnit se soutěže, dejte vědět našemu zákaznickému centru, jehož kontaktní údaje naleznete v čl. 4.4 těchto 
pravidel, a budete ze slosování vyřazeni. 

4.2 Neneseme odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové sítě, včetně avšak ne výlučně 
s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídáme za případné nedoručení výhry v případě změny e-
mailové adresy výherců, o které jsme nebyli včas výhercem informováni. 

4.3 Účastí v akci či soutěži vám nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nemůžete vymáhat soudní cestou. 
Nezodpovídáme za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním výhry. Nezodpovídáme 
za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže/akce dle 
těchto pravidel.  

4.4 Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo +420 296 245 025, prostřednictvím kontaktního 
formuláře na adrese https://www.mall.cz/kontakt nebo poštou na adresu Internet Mall, a.s., Zákaznické centrum, 
U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7. 

4.5 Informace o zpracování osobních údajů naleznete na  https://www.mall.cz/osobni-udaje.  

4.6 Tato pravidla Vám budou dostupná online během trvání soutěže a dále 30 dní ode dne vylosování posledního 
výherce. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tato pravidla změnit, případně soutěž bez uvedení důvodu 
ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění. 

4.7 Tato pravidla nabývají účinnosti dne 19. 6. 2020. 

https://www.mall.cz/kontakt
https://www.mall.cz/osobni-udaje

