
Pravidla spotřebitelské soutěže 
„I love Maped“

Níže uvedená pravidla jsou závazným dokumentem upravujícím podmínky spotřebitelské soutěže 
„I love Maped“ (dále jen „soutěž“). Pravidla soutěže jsou platná pro všechny účastníky soutěže v České 

republice a jsou zveřejněna na webové stránce ilovemaped.cz/soutez.

I. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost ACTIVA spol. s r.o., IČO: 48111198, se sídlem Praha 9 - Letňany, 

Veselská 686, PSČ 19900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 
16077 (dále jen organizátor“).

II. Administrátor soutěže
Administrátorem soutěže je společnost Digital First Marketing Group, s. r. o., IČO: 08262683, se sídlem 
Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. C 16077 (dále jen administrátor“).

III. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou v ČR, která dosáhla 
věku 18 let (mladší pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) a která splní podmínky této soutěže 

stanovené v těchto pravidlech (dále jen “soutěžící”).

Z účasti na soutěži jsou podle těchto pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru 
ve vztahu k organizátorovi a/nebo administrátorovi soutěže, jakož i k osobám s organizátorem / administrátorem 

personálně či majetkově spojeným.

Z účasti na soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky soutěže. Z účasti na soutěži budou 
dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy nebo účastníci, kteří porušili pravi-
dla soutěže nebo se pokusili výhru získat podvodným způsobem. O vyloučení z účasti na soutěži rozhoduje 

organizátor nebo administrátor s pověřením organizátora.

IV. Termín soutěže
Soutěž bude probíhat v období od 22. 8. 2022 do 18. 9. 2022. 

Organizátor je oprávněn dobu trvání soutěže kdykoli zkrátit nebo prodloužit. 

V. Pravidla soutěže
Pro účast v soutěži je nutné zaregistrovat se v období od 22. 8. do 18. 9. 2022 na soutěžní stránce 

ilovemaped.cz/soutez, nahrát soutěžní účtenku a odpovědět na tipovací otázku. Soutěžní účtenkou se rozumí 
účtenka za nákup produktů Maped Nightfall a/nebo Maped Mini Cute v celkové hodnotě nad 200,- Kč.

http://ilovemaped.cz/soutez
http://ilovemaped.cz/soutez


Po skončení průběhu soutěže budou organizátorem soutěže určeni výherci na základě co nejpřesnější 
odpovědi na tipovací otázku.

Jednotlivý soutěžící může během soutěže získat maximálně jednu výhru. Soutěžící se mohou soutěže 
zúčastnit pouze jednou a odeslat pouze jednu soutěžní účtenku a odpověď na soutěžní otázku. V případě 

odeslání více účtenek a odpovědí na soutěžní otázku jedním soutěžícím bude započítána pouze první 
odeslaná účtenka a odpověď.

VI. Výherce soutěže
Výherci soutěže se stanou ti účastníci soutěže, kteří splní podmínky těchto pravidel a jejichž odpovědi na tipo-

vací otázku se nejvíce přiblíží skutečnosti. 

VII. Výhry vložené do soutěže
Soutěžící může vyhrát některou z následujících výher: 

• 1.- 3. místo – Apple Watch 7
• 4.- 8. místo – Apple AirPods 3. generace

• 9.- 28. místo – městský batoh Walker

Fotografie / grafické znázornění výher použité pro propagaci je ilustrační.

VIII. Způsob předání výhry
Výherci budou osloveni administrátorem soutěže z e-mailové adresy ilovemaped@dfmg.cz, oznámení o vý-
hře spolu s dalšími pokyny k doručení výhry bude zasláno na e-mailovou adresu výherce uvedenou u regist-

race soutěžní účtenky.

V případě, že se výherce nepodaří zkontaktovat / neodpoví na výzvu v oznámení administrátora do 14 dnů 
od zaslání oznámení o výhře, bude místo něj určen výherce náhradní.

Ceny budou výhercům zasílány poštou, pokud nebude dohodnuto jinak.

IX. Změna podmínek soutěže a ukončení soutěže
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zrušení soutěže nebo změnu pravidel, která není v rozporu s práv-

ními předpisy upravujícími spotřebitelskou soutěž.

X. Osobní údaje
Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány v souladu s platným Obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (GDPR).

Za účelem účasti v soutěži a případným doručením výhry budou zpracovávány následující údaje účastníků 
soutěže: jméno a příjmení, e-mail, telefon, adresa.



XI. Závěrečná ustanovení
Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), výhru 

není možné vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést na jinou oso-
bu. Není možné uplatnit nárok na výhru v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit 
deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídajících hodnoty. Odpovědnost organizátora za případ-

né vady výher se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tyto podmínky nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ existen-
ce rozdílných znění podmínek soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na webové adrese 

ilovemaped.cz/soutez.

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností podmínek.
V případě rozporu ustanovení podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat 

příslušná ustanovení těchto podmínek. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly 
v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

V Praze dne 15. 8. 2022

http://ilovemaped.cz/soutez

