
PRAVIDLA SOUTĚŽE „O CENY V HODNOTĚ 200.000 Kč“ 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tento dokument stanovuje pravidla propagační akce – soutěže „O CENY V HODNOTĚ 
200.000 Kč““ („Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje 
podmínky Soutěže, přičemž jejich úplně znění je uveřejněno na internetových stránkách 
https://www.expresscash.cz/soutez Pravidla Soutěže mohou být v úplné nebo ve zkrácené 
podobě uvedena též na jiných nosičích dat a materiálech určených soutěžícím.  

V případě rozporu textu úplných či zkrácených pravidel či podmínek Soutěže uvedených na 
jiných materiálech než na internetových stránkách https://www.expresscash.cz/ má přednost 
znění pravidel uvedené na internetových stránkách https://www.expresscash.cz/soutez 

Tato pravidla mohou být pozměněna Pořadatelem (jak je definován níže) formou písemných 
dodatků uveřejněných na internetových stránkách https://www.expresscash.cz 

II. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE 

Organizátorem a pořadatelem Soutěže jsme my, společnost EC Financial Services, a.s., 
IČO: 242 43 744, se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18353 („Pořadatel“). 
Dodavatelem výhry je Pořadatel. 

III. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž proběhne v termínu od 00.00 hodin SEČ dne 1. ledna 2022 do 23:59 hodin SEČ dne 
30. listopadu 2022. 

IV. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Účastníkem Soutěže se stane každý, kdo: 

a) je plně svéprávnou fyzickou osobou starší 18 let;  

b) v období od 1. ledna 2022 do 30. listopadu 2022 uzavře s Pořadatelem jako 
poskytovatelem spotřebitelského úvěru smlouvu o spotřebitelském úvěru podle zákona 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů („ZSÚ“)1; a 
neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 14dnů od podpisu 

(„Účastník Soutěže“). 

Účastníci Soutěže budou Pořadatelem zařazeni do slosování, které proběhne podle pravidel 
uvedených v čl. V (Slosování) níže. 

Každý Účastník Soutěže může být do slosování zařazen jen jednou. 

 
1 Soutěž platí jak pro nově uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru (první úvěr), tak pro souběžně 

uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru i refinancování stávajících spotřebitelských úvěrů včetně 

obnovených spotřebitelských úvěrů. 
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V. SLOSOVÁNÍ 

Slosování Soutěže provede Pořadatel v konkrétní den dle volby Pořadatele v období od 
1. prosince 2022 do 24. prosince 2022 („Den slosování“). 

Pořadatel zařadí do slosování Soutěže všechny Účastníky Soutěže splňující podmínky 
uvedené v čl. IV (Účastníci Soutěže) výše, avšak s výjimkou těch Účastníků Soutěže, kteří: 

a) budou ke Dni slosování v prodlení s řádnou splátkou jakéhokoli úvěru poskytnutého jim 
Pořadatelem, a to včetně úvěrů poskytnutých Pořadatelem na základě smluv o 
spotřebitelském úvěru uzavřených před 1. lednem 2022; nebo 

b) kteří s Pořadatelem v období od 1. ledna 2022 do 30. listopadu 2022 uzavřeli smlouvu o 
spotřebitelském úvěru, avšak kteří odstoupili od takové smlouvy o spotřebitelském úvěru 
podle § 118 ZSÚ. 

Pořadatel provede slosování výherců ze všech Účastníků Soutěže, kteří byli do Soutěže 
zařazeni, náhodným tahem. Výherce bude o své výhře informován na základě kontaktních 
údajů, které uvedl na Smlouvě o úvěru. Pokud se nepodaří výherce do 10. ledna 2023 
zastihnout, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.  

Pořadatel si vyhrazuje právo před předáním výhry prověřit oprávněnost nároku výherce a jeho 
identitu. 

VI. VÝHRA 

Účastníci Soutěže, kteří splní všechny podmínky Soutěže a budou zařazeni do slosování, mají 
možnost získat následující výhry: 

• 1. cena voucher na zájezd v hodnotě 40.000 Kč  

• 2. cena voucher na zájezd v hodnotě 30.000 Kč 

• 3. cena voucher na zájezd v hodnotě 20.000 Kč 

• 4. – 14. cena 11 x Alza poukázka v hodnotě 10.000 Kč   

 

(dále jen „Výhra“). 

Účastí v Soutěži bere Účastník Soutěže na vědomí následující:  

- Výhra není právně vymahatelná. Případné upřesnění specifikace Výhry náleží výlučně 
Pořadateli. Veškeré popisy a vyobrazení Výhry v propagačních materiálech mají jen 
ilustrativní povahu. 
 

- Účastník Soutěže se zavazuje, že ponese veškeré náklady spojené s nabytím a 
vlastnictvím Výhry, jejím převzetím, uplatňováním, a že Pořadatel nenese jakékoli náklady 
a odpovědnost spojené s nabytím Výhry a jejím pozdějším užitím. 
 

- Výhercem se vylosovaný Účastník Soutěže stává, pokud Výhru přijme. Okamžikem přijetí 
Výhry se výherce stává vlastníkem Výhry. Součástí Výhry je pořízení a přiměřené 
propagační využití fotografií či jiných záznamů ze slavnostního předání Výhry. Pokud 



vylosovaný Účastník Soutěže Výhru nepřijme, může Pořadatel zopakovat losování a 
popsaným postupem vybrat jiného výherce. 
 
 

- Pořadatel je oprávněn v případě porušení těchto pravidel Účastníkem Soutěže či narušení 
férovosti Soutěže jej ze Soutěže vyřadit, případně mu nepředat Výhru, a to bez jakékoliv 
náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné. 
 

- Výherce není oprávněn požadovat místo Výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel 
není vůči Účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, 
než jsou výslovně uvedena v těchto pravidlech. 
 

- Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv poruchy nebo vady Výhry a náklady z nich 
vzniklé. 
 

- Pořadatel neodpovídá za nedoručení informace o výhře v Soutěži v případě změny adresy 
výherce, o které nebyl včas výhercem informován. 

 
VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pořadatel prohlašuje, že při organizaci Soutěže zpracovává osobní údaje všech Účastníků 
Soutěže v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů).  

Zpracování osobních údajů výherce pro účely účasti v Soutěži bude založeno na souhlasu 
uděleném výhercem v Registračním formuláři. Správcem osobních údajů Účastníka Soutěže 
je Pořadatel. 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů Pořadatelem naleznete na internetových 
stránkách https://www.expresscash.cz/o-spolecnosti/informace-trvale-pristupne-spotrebiteli  

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel 
si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně 
změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na 
svých internetových stránkách https://www.expresscash.cz 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022. 
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