
Pravidla soutěže Hoop pro Tee 

1. Pořadatel „Soutěže“ 

Pořadatelem soutěže je společnost TON a.s., sídlem Michaela Thoneta 148, Bystřice pod 

Hostýnem, IČ 499 70 585 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v 

Brně, oddíl B, vložka 1239 (dále jen Pořadatel nebo TON). 

2. Termín konání „Soutěže“ 

Soutěž probíhá ve dnech od 15. 10. do 15. 12. 2014 včetně. 

3. Podmínky účasti v „Soutěži“ 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, podnikající v České 

republice dle platných právních předpisů, která v době konání Soutěže: 

a) zakoupí na e-shopu www.ton.eu, nebo na vlastní prodejně společnosti TON a.s. v České 

republice věšák Tee v množství od jednoho do libovolného počtu kusů. Konkrétní místa 

prodeje jsou Brno – Komín (Běly Pažoutové 1), Brno – Modřice (Svratecká 989), Bystřice 

pod Hostýnem (Přerovská 301), České Budějovice (Rudolfovská tř. 20), Jihlava (Evžena 

Rošického 22), Jablonec nad Nisou (ulice Dvorská č. 8), Ostrava (Zeyerova 347/4), 

Pardubice (Tř. Míru 112), Plzeň (Truhlářská 2755), Praha – Černý most (Chlumecká 

1539/7), Praha – Holešovice (Komunardů 28), Praha – Karlovo náměstí (Karlovo nám. 3), 

Praha – Čestlice (Obchodní 265) a Ústí nad Labem (Masarykova 3126/24).   

b) každá osoba se může soutěže účastnit pouze jednou – vícenásobná účast není možná. 

Pokud bude do soutěže zařazena fyzická či právnická osoba vícekrát, bude první účast 

přijatá a ostatní budou ze soutěže vyřazeny jako duplicitní. 

4. Určení výherců v „Soutěži“ 

a) V soutěži budou oceněni celkem tři soutěžící, kteří splňují Podmínky v Soutěži; 

b) výherci v soutěži budou určeni losováním. Losování se uskuteční dne 16. 12. 2014 v sídle 

společnosti TON; 

c) výherci budou zveřejněni na stránce  www.ton.eu/hoopprotee nejpozději dne 17. 12. 

2014 a budou kontaktování pořadatelem prostřednictvím telefonu nebo emailu, který 

uvedou při objednávce. 

http://www.ton.eu/
http://www.ton.eu/hoopprotee


5. Ceny 

Cenou v soutěži pro každého vylosovaného účastníka je mísa Hoop od studia Olgoj 

Chorchoj v ceně 2 340,- Kč/ks. 

 

Ilustrační fotografie  

6. Vyloučení ze „Soutěže“ 

a) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci TON a.s., všichni jejich rodinní příslušníci v 

řadě přímé, jakožto osoby jim blízké. 

7. Závěrečná ustanovení  

a) TON si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

pořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích Pravidel včetně 

práva nahradit deklarovanou výhru cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty; 

b) vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno; 

c) výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry či vymáhání výher 

právní cestou, není možná; 

d) účastí v této Soutěži dle čl. 3 těchto Pravidel dává každý Soutěžící TONu souhlas ke 

zpracování poskytnutých údajů (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa) za účelem 

navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, a dále po dobu 3 let od udělení 

souhlasu pro obchodní a marketingové účely TONu a také souhlas s užitím těchto údajů 

ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách TONu, pokud je toto užití v 

souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherce. Poskytnutí 



osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na 

adrese provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo 

na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 11,12 a 21 zákona č.101/2000 Sb. 

Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z 

další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru;  

e) tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná. Jakékoliv 

obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité 

vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže. Podrobná pravidla ve svém plném znění jsou po 

dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžní webové stránce  

www.ton.eu/hoopprotee.   

http://www.ton.eu/hoopprotee

