PRAVIDLA AKCE
Léto v Thajsku s Mastercard
Mastercard® Priceless Specials – Česká republika
1. Tento dokument stanoví pravidla akce „Léto v Thajsku s MasterCard, dále jen „Akce“) a
doplňuje Podmínky Věrnostního programu Mastercard® Priceless Specials – Česká republika.
2. Tato akce je určena výlučně pro majitele či uživatele platební karty Mastercard nebo Maestro,
kteří jsou účastníky programu Mastercard® Priceless Specials – Česká republika (dále jen
„Program“) a mají v tomto Programu řádně registrovanou a ověřenou tuto svojí platební
kartu; povinnost registrace se netýká účastníků, kteří byli do programu automaticky
registrováni svojí bankou.
3. Hlavním organizátorem akce je IMPOREXcz s.r.o.se sídlem Praha 1, Kaprova 14, PSČ 110 00,
IČO 25568442, spisová značka C 189091 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen
„Organizátor“).
4. Spoluorganizátorem akce je Tourism Authority of Thailand, Prague office, z.ú. ič : 04863852
Spisová značka : U 403 vedená u Městského soudu v Praze. (dále jen „Spoluorganizátor1“).
5. Spoluorganizátorem akce je Mastercard Europe SA, se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město,
110 00 Praha 1,ič 69345724, spisová značka A 34449 vedená u Městského soudu v Praze.
(dále jen „Spoluorganizátor2“).
6. Spoluorganizátorem akce je Asiana spol.s.r.o. se sídlem Velflíkova 1430/8, Dejvice, 160 00
Praha 6 , IČO 49704362, spisová značka C 22489 vedená u Městského soudu v (dále jen
„Spoluorganizátor3“).
7. Akce probíhá ve dnech 1. července 2019 až 15. října 2019.
8. Do akce se dále může zapojit každý zletilý a plně registrovaný účastník Programu, který
v době trvání akce uskuteční svou vlastní kartou Mastercard nebo Maestro, registrovanou
v Programu platby související s jeho cestou do Thajska konanou po dobu konání akce.
Účastník akce si ukládá veškeré transakce, které povedl v souvislosti se svojí cestou do
Thajska, jako například – letenky, hotel, transfer, platba výletu na místě, jídla, nákup
kosmetiky, suvenýrů.apod.
Po ukončení cesty do Thajska, nejpozději do 15. října 2019 zašle účastník soutěže kopie, či
fotografie kopií účtenek a hlavně platebních výdajů platební karty MasterCard na email:
info@pricelessspecials.cz
Svoji šanci na výhru potom zvyšuje zasíláním fotografií místa útraty např. – restaurace a účtu,
kolik stála např večeře. Tyto fotografie umísťuje na facebookový profil
https://www.facebook.com/ThajskoSMasterCard/, případně zašle administrátorům profilu na
email davidova@hotmail.cz

9. Celkově se soutěží o tyto ceny
1.(hlavní )cena – money back (peníze utracené během cesty prostřednictvím MASTERCARD
dostane hlavní výherce zpět na svůj účet) *
2.cena ubytování v Thajsku pro 2 osoby
3.cena – 2x letenka od společnosti Asiana
další ceny :
4. 10x poukaz do V.I.P. letištních salónků T1 _ Praha
5. 3x luxusní vysavač Electrolux
*cena je limitována útratou 70 000 Kč
10. Výherci budou vybráni organizátorem soutěže.
11. Výherci hlavní výhry budou kontaktování e-mailem do 31. října 2019 s využitím jejich
kontaktních údajů v Programu. Nebude-li výherce reagovat na zprávu o výhře do 10. listopadu
2019, bude do 20. listopadu osloven náhradní výherce.
12. Účastník nesmí žádat přenechání ceny jiné osobě, případně podmínkou je, aby se účastníky
vždy ceny (ubytování, letenek) účastnil osobně.
13. Čerpání výhry se děje na vlastní riziko výherce. Organizátor ani Spoluorganizátoři
neodpovídají za průběh čerpání a využití výhra ze strany výherce.
14. V případě získání výhry může být jméno a příjmení výherce zveřejněno. Pro případ výhry dává
výherce souhlas s pořízením audiovizuálních a fotografických záběrů z předání výhry či ze
samotného koncertu, které mohou být přiměřeně použity pro propagační účely Programu a
Spoluorganizátorů.
15. Výhry mohou podléhat zdanění srážkovou daní podle obecně platných předpisů. Výhry nejsou
právně vymahatelné. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen
ilustrativní povahu.
16. Organizátor je oprávněn v případě porušení těchto pravidel účastníkem jej z akce vyřadit,
případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém
opatření je konečné.
17. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor
ani Spoluorganizátoři nejsou vůči účastníkům akce jinak zavázáni a ti nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
18. Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Organizátora či
Spoluorganizátorů ani jejich rodinní příslušníci.
19. Organizátor ani Spoluorganizátoři neodpovídají za funkčnost systému, doručení zpráv či
výher.
20. Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, uděleném účastníkem při registraci do
Programu.
21. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.
Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či

jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu
vyhlásí na webových stránkách Programu, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

