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1. Pravidla akce „Získej ekotašku 
SPP“ (dále jen „pravidla“) 
 
1. Akce „Získej ekotašku SPP“ (dále jen „ak-
ce“) je název akce pořádané společností SPP 
CZ, a.s., se sídlem Nové sady 25, Brno, PSČ 
602 00, IČO 28488016, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 7257. 
 
2. Akce bude probíhat v období od 1. 1. 2018 
do 31. 3. 2018 nebo do vyčerpání zásob tašek 
(dále jen „období trvání akce“). 
 
3. Výhra v soutěži 
Výhrou v soutěži je látková ekologická taška 
od SPP. 
Oceněni budou všichni vybraní soutěžící, kteří 
řádně a včas a podle pravidel odešlou své 
poslední vyúčtování zemního plynu, část A i 
část B. Každý soutěžící má nárok pouze na 
jednu výhru. 
 
4. Podmínky účasti v akci 
1.  Účastníkem akce se může stát každá oso-
ba, která odešle prostřednictvím webového 
formuláře společnosti SPP CZ, a.s. své po-
slední vyúčtování. 

 
2. Pro účast v akci není nezbytné zahájení 
dodávky plynu společností SPP CZ, a.s. 
 
5. Podmínky získání výher 

Organizátor bude kontaktovat výherce pro-

střednictvím e-mailové zprávy zaslané na uve-

denou adresu ve formuláři s výzvou o uvedení 

jeho adresy v reakci na tuto zprávu, a to do 10 

dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, 

že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů 

reagovat poskytnutím informace o své adrese, 

propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. 

cena se nikomu neudělí. Organizátor neodpo-

vídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoru-

čení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, 

zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů 

spočívajících na straně poskytovatele poštov-

ních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodů 

spočívajících nikoli na straně organizátora 

nebude možno doručit, propadají ve prospěch 

organizátora. Výhry budou rozeslány poštou 

pouze po území ČR a to nejpozději do 3 týdnů 

od ukončení soutěže. Na výhry nevzniká práv-

ní nárok a není možné je směnit za hotovost 

ani místo nich požadovat jiné plnění.

 


