ROZHODNUTÍ POŘADATELE SOUTĚŽE
O ZMĚNĚ PRAVIDEL SOUTĚŽE
„Nainstaluj 20 kotlů Intergas v roce 20 a vyhraj káru“
Společnost Brilon a.s., IČ: 279 38 531, se sídlem Královická 440/51, Brandýs nad Labem, 250
01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen „Společnost“), dle čl. VI. odst. 6.1 pravidel
soutěže „Nainstaluj 20 kotlů Intergas v roce 20 a vyhraj káru“ (dále jen „Soutěž“) vyhlášených
dne 1. 3. 2020 (dále jen „Pravidla“) rozhodla o změně Pravidel Soutěže, a to konkrétně o změně:
•

čl. I. odst. 1.1 Pravidel, který bude nově znít: „Soutěže se může zúčastnit každá fyzická
osoba či právnická osoba, která je registrovaným obchodním partnerem Společnosti
(dále jen „Zájemce“).“

•

čl. I. odst. 1.2 Pravidel, který bude nově znít: „Skutečnost, že je Zájemce registrovaným
obchodním partnerem Společnosti, je obligatorním předpokladem pro jeho možnou
účast v Soutěži. Jiné subjekty se nemohou Soutěže zúčastnit.“

•

čl. I. odst. 1.3 Pravidel, který bude nově znít: „Soutěže se může zúčastnit pouze takový
Zájemce, který od 1. 1. 2020 do dne ukončení Soutěže včetně zakoupí od Společnosti a
to buď přímo a/nebo prostřednictvím prodejní sítě Společnosti alespoň 10 kusů (pro
zařazení do slosování o kondenzační kotle Intergas) a/nebo 20 kusů (pro zařazení do
slosování o kondenzační kotle Intergas i do slosování o dodávkový automobil Peugeot
Expert s dílenskou vestavbou) plynových kondenzačních kotlů značky Intergas z nabídky
Společnosti a v téže lhůtě úspěšně zaregistruje u Společnosti jejich instalaci na adrese
https://servis.brilon.cz. Pokyny, jak při registraci kotlů postupovat, získá Zájemce na
infolince tel.: 226 212 121.“

•

čl. I. odst. 1.5 Pravidel, který bude nově znít: „Zájemce musí dále splňovat tyto
podmínky:
i. Zájemce včas potvrdí účast na slavnostním vyhlášení výsledků Soutěže konaném 17.
9. 2021;
ii. Zájemce se osobně (popř. prostřednictvím zmocněnce pověřeného k účasti
písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem) a včas dostaví na slavnostní vyhlášení
výsledků Soutěže konané 17. 9. 2021 (tj. dostaví se v 17:30 hod. na adresu
Dvořákovo nábř., 110 00 Praha 1, můstek č. 1 pod Rudolfinem a nejpozději v 17:45
hod. se nalodí);
iii. Zájemce (popř. jeho zmocněnec pověřený k účasti písemnou plnou mocí s ověřeným
podpisem) si dle pokynů Společnosti převezme na slavnostním vyhlášení výsledků
Soutěže ticket pro účely losování;
iv. Zájemce či jeho zástupce, je-li Zájemce právnickou osobou (popř. zmocněnec
Zájemce pověřený k účasti písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem) na
slavnostním vyhlášení výsledků Soutěže prokáže Společnosti svoji totožnost
předložením platného občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti.“

•

čl. I. odst. 1.6 Pravidel, který bude nově znít: „Podmínky Soutěže uvedené v čl. I.
odstavcích 1.1. až 1.5. musí Zájemce splňovat po celou dobu trvání Soutěže. Zájemce se
zavazuje poskytnout Společnosti, vyžádá-li si k prověření splnění podmínek Soutěže
jakékoliv dokumenty, veškerou nezbytnou součinnost.“

•

čl. I. odst. 1.8 Pravidel, který bude nově znít: „Každý jeden Zájemce se může zúčastnit
Soutěže pouze jednou na totéž IČ. Každý účastník Soutěže si může převzít pouze jeden
slosovatelný ticket pro zařazení do slosování o kondenzační kotle Intergas, který
v případě jeho vylosování nemůže být předmětem opakovaného losování. Každý
účastník Soutěže, jehož slosovatelný ticket bude vylosován, tak může v Soutěži vyhrát
pouze jeden kondenzační kotel Intergas. Zájemce, který si od Společnosti zakoupil
alespoň 20 kusů plynových kondenzačních kotlů značky Intergas a splnil veškeré
podmínky Soutěže, si může dále převzít i druhý slosovatelný ticket pro zařazení do
slosování o dodávkový automobil Peugeot Expert s dílenskou vestavbou. Účastník
Soutěže, jehož oba slosovatelné tickety budou vylosovány, tak může v Soutěži vyhrát
jeden kondenzační kotel Intergas a současně i dodávkový automobil Peugeot Expert
s dílenskou vestavbou.“

•

čl. II. odst. 2.2 Pravidel, který bude nově znít: „Zájemce, který se osobně dostaví na
slavnostní losování výsledků Soutěže dle čl. 1. odst. 1.5. bodu ii) a iii) těchto Pravidel
je účastníkem Soutěže (dále jen „Účastník“).“

•

čl. III. odst. 3.1 Pravidel, který bude nově znít: „Výherce Soutěže bude určen losováním.
Do slosování budou zařazeni všichni Účastníci Soutěže, kteří doložili potřebné
dokumenty a dostavili se osobně (je-li Účastníkem právnická osoba, dostavil se osobně
oprávněný zástupce Účastníka), anebo prostřednictvím zmocněnce pověřeného k účasti
písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem, na slavnostní losování výherců Soutěže
konané 17. 9. 2021, převzali si slosovatelný ticket a splnili další podmínky stanovené
těmito Pravidly; a nebyli do konce přihlašování ze Soutěže vyloučeni (viz. čl. III. odst.
3.7. těchto Pravidel níže).“

•

čl. III. odst. 3.2 Pravidel, který bude nově znít: „Slavnostní losování výsledků Soutěže
a jejich vyhlášení proběhne 17. 9. 2021, přičemž podrobné pokyny budou Společností
sděleny Účastníkům v dostatečném časovém předstihu, tak, aby bylo možné, s ohledem
na aktuální situaci s Covid-19, losování, vyhlášení a předání uskutečnit při dodržení
aktuálních bezpečnostních opatření a umožnění fyzické přítomnosti Účastníků i
zástupců Společnosti.“

•

čl. III. odst. 3.3 Pravidel, který bude nově znít: „Účastník Soutěže, který byl vylosován
ve slosování o hlavní cenu (dále jen „Hlavní výherce“), vyhrává dodávkový automobil
Peugeot Expert s dílenskou vestavbou (dále jen „ Hlavní Výhra“), Účastníci Soutěže,
vylosovaní ve slosování o kondenzační kotle Intergas jako 1. - 9. v pořadí (dále jen
„Výherce“)(Hlavní Výherce a Výherce dále společně jen „VÝHERCE“), získají
kondenzační kotel zn. Intergas (dále jen „Výhra“)(Hlavní Výhra a Výhra dále společně
jen „VÝHRA“). Na Výhry se nevztahují další obchodní benefity poskytované
Společností na kondenzační kotle zn. Intergas.“

•

čl. III. odst. 3.4 Pravidel, který bude nově znít: „VÝHRY budou symbolicky předány při
slavnostním vyhlášení Soutěže konaném 17. 9. 2021 dle čl. III. odst. 3.2. těchto
Pravidel. Výherce Hlavní Výhry bude kontaktován Společností za účelem podpisu
dohody o poskytnutí Hlavní Výhry a individuální domluvy o předání Hlavní Výhry a to
nejpozději do 1 kalendářního měsíce od slavnostního losování výsledků Soutěže a jejich
vyhlášení za předpokladu, že dodá Společnosti nebo jejímu zástupci své logo či

ochrannou známku či jiné označení užívané Hlavním Výhercem při podnikatelské
činnosti v provedení, kvalitě a formátu požadovaném Společností a po provedení
nezbytných administrativních a dalších kroků jako např., ale nikoliv výlučně, převod
Hlavní Výhry na Hlavního Výherce, vyřízení jeho RZ, doplnění loga Hlavního Výherce
ve znění dodaném Hlavním Výhercem a dalších nezbytných kroků. Výherce Výhry se
zavazuje kontaktovat Společnost za účelem individuální domluvy o předání Výhry
nejpozději do 1 kalendářního měsíce od slavnostního losování výsledků Soutěže a jejich
vyhlášení. Při předání VÝHRY se VÝHERCE zavazuje se Společností podepsat
předávací protokol, na němž VÝHERCE potvrdí převzetí VÝHRY. VÝHERCE se zároveň
zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy vypořádat své daňové povinnosti
s VÝHROU související.“
Tato změna Pravidel je platná a účinná ke dni jejího vydání.
Datum změny Pravidel: 31. 8. 2021

V Praze, dne 31. 8. 2021
Brilon a.s.

