Pravidla soutěže
Základní ustanovení
Soutěž "KOLO ŠTĚSTÍ" bude probíhat na území České republiky v areálu PVA Expo Praha na
veletrhu FOR INTERIOR podzim od 1. 10. 2020 do 4.10 2020 (dále také jako „doba trvání
Soutěže“).
Pořadatelem soutěže je firma ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany,
IČO: 63080575 (dále jen „Pořadatel“)
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Soutěž je určena pro návštěvníky veletrhu FOR INTERIOR podzim, kteří nakoupí
nebo objednají zboží u vystavovatele veletrhu v souladu s těmito pravidly.
Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude
vydána. Výhry nelze směnit za hotovost. Výhry budou předány ihned po vytočení
v kole štěstí přímo na veletrhu.
Soutěž o ceny bude probíhat každý den od 11.00 hod. v době trvání Soutěže, vždy
však jen do vyčerpání zásob.

Účast v soutěži
1. Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník, který nakoupí, nebo objedná zboží u
kteréhokoliv vystavovatele veletrhu FOR INTERIOR podzim v minimální hodnotě
500,-Kč a předloží do Kola štěstí účtenku nebo smlouvu a speciální kupon, který
obdrží od vystavovatele.
2. V soutěži se hraje o výhry (ceny), přičemž přesné množství a druh určuje Pořadatel
Soutěže. Výhrami v Soutěži jsou drobné předměty v hodnotě od 50 Kč do 10 000 Kč.
3. Druh výhry je ovlivněn číslem, na které při roztočení Kola štěstí ukáže šipka.
Každému číslu je přiřazena konkrétní výhra. Seznam výher bude uveden na tabuli u
Kola štěstí, které se bude nacházet v kavárně Happy café ve výstavní hale č. 4. Tento
seznam bude průběžně v době trvání Soutěže obměňován.
4. V případě, že si účastník vytočí v kole štěstí číslo, které již bylo vytočeno, a výhra
byla předána, může účastník zatočit Kolem štěstí podruhé.
5. Účastník může v konkrétní den soutěžit vícekrát. Podmínkou je vždy účtenka od
jiného vystavovatele. Účtenka od jednoho vystavovatele může být použita pouze 1x.
6. V případě, že si výherce cenu nevyzvedne osobně na požadovaném místě a
v řádném termínu (den losování), zaniká v plné míře nárok výherce na získání této
ceny a ta propadá bez náhrady ve prospěch Pořadatele. Pořadatel je oprávněn
takovou výhru užít k jiným marketingovým účelům.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat o době trvání Soutěže, počtu a
druhu výhry uvedené v rámci této Soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že Pořadatel
je oprávněn stanovit množství výher pro danou Soutěž. V případě, že určené
množství výher je v průběhu Soutěže vyhráno ještě před datem ukončení celé
Soutěže, není Pořadatel povinen tento počet výher jakkoliv zvyšovat a soutěžícímu
nárok na výhru nevzniká, a to ani v případě, že by mu jinak nárok na výhru dle
Základních ustanovení, bod 1. těchto soutěžních pravidel vznikl.
8. Výherce není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Výherce není
povinen výhru převzít a po převzetí výhry není oprávněn výhru reklamovat.
Všeobecná ustanovení
1. Do Soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří nenakoupili nebo neobjednali za více
než 500,- Kč na veletrhu FOR INTERIOR podzim.
2. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let. Ze soutěže jsou
vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všichni vystavovatelé veletrhů

FOR INTERIOR a FOR GASTRO. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že
Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo
nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla
danému účastníkovi k získání výhry.
3. Účastí v Soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se
tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
4. Předávání výher bude probíhat osobně ihned po vytočení na kole štěstí a soutěžící
stvrdí převzetí výhru podpisem na Předávacím formuláři.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela
odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v
Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí
účastník nárok na výhru.
Bližší informace najdete na webu pořadatele www.forinterior.cz

