
Pravidla soutěže „Vyhraj iPhone“  

Tímto dokumentem jsou definována úplná pravidla soutěže „Vyhraj iPhone“ (dále jen 
„soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených soutěžícím je třeba 
vykládat v souladu s tímto dokumentem.  

1. Pořadatel soutěže 
Patron finance, s.r.o., se sídlem: Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6, IČO: 03909824 
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).  

2. Termín trvání soutěže a místo 
Soutěž probíhá v období od 30. 5. 2022 do 30. 6. 2022 na území České republiky (dále jen 
„doba konání“ a „místo konání“ soutěže).  

3. Účastník soutěže  
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem a 
doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo 
„soutěžící“).  

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 
nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání 
výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá 
nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn 
rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí 
nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany 
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.  

4. Výhry v soutěži  
Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:  

• 1. místo = uživatel s nejvíce registrovanými uživateli. Výhrou je nový iPhone 13 128 
GB. Minimum pro získání hlavní ceny je 15 registrovaných uživatelů dle podmínek 
stanovených v tomto dokumentu, zejména v čl. 5. „Mechanika soutěže“. 

• 2. až 6. místo (5 x poukaz na Slevomat v hodnotě 1000 Kč). Minimum pro získání 
těchto cen je 5 registrovaných uživatelů dle podmínek stanovených v tomto 
dokumentu, zejména v čl. 5. „Mechanika soutěže“. 

• 7. až 11. místo (5 x poukaz na Slevomat v hodnotě 500 Kč). Minimum pro získání 
těchto cen jsou 3 registrovaní uživatelé dle podmínek stanovených v tomto 
dokumentu, zejména v čl. 5. „Mechanika soutěže“. 

Poukazy na nákup u společnosti Slevomat jsou platné po dobu 12 (dvanácti) měsíců ode dne 
jejich vystavení – datum vystavení bude uvedeno na každém příslušném poukazu. Po uplynutí 
termínu platnosti poukazu podle předchozí věty již nelze poukaz využít.  



5. Mechanika soutěže  
Soutěžící se do soutěže zapojí, když:  
a) si založí účet na webové stránce: www.muj.financnipatron.cz (dále jen „webová stránka“), 
a to tak, že uvede svoji e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefon, PSČ, zvolí si heslo a 
akceptuje podmínky užití webového rozhraní (dále jen „účet“);  
b) v době konání soutěže sdílí svému okruhu přátel svůj unikátní odkaz, přes který se mohou 
jeho kontakty vytvářet účet stejně jako soutěžící. 

Soutěžící, který splní podmínky uvedené pod body a) a b) výše a ostatní pravidla pro zapojení 
do soutěže, bude zařazen do vyhodnocení o výhře.  

6. Výherci a předání výher  
Výherců bude celkem 11 (jedenáct). Výherci budou určeni podle počtu přes jejich odkaz 
registrovaných uživatelů splňujících podmínky v bodě 3. „Účastník soutěže“ 5. „Mechanika 
soutěže“.  

Výherci výher budou vyzváni k osobnímu vyzvednutí výhry, nebo jim výhry budou doručeny 
prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným 
pořadatelem. V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, 
nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k 
ověření své identity či podepsat předávací protokol, propadá tato výhra pořadateli soutěže, 
který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.  

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v 
soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, 
zejména za účelem ověření věku soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud soutěžící 
nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V 
takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je 
oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se do soutěže zapojí menší počet 
osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, 
propadají tyto výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich užití. 

7. Zpracování osobních údajů  
Tato soutěž se řídí Podmínkami užití webového rozhraní na adrese: https://
www.financnipatron.cz/podminky 

8. Závěrečná ustanovení  
a) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech 
týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže 
účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.  
b) Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit 
její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to 
učiněno písemně a zveřejněno na https://muj.financnipatron.cz/soutez-iphone-13.  
c) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím 
dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.  



d) Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění 
podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.  
e) Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani 
vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat 
více, než mu bude vydáno.  
f) Pořadatel soutěže neodpovídá za výhru či její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, 
soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace 
výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora 
výhry. 
g) Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. 
Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných 
důvodů.  
h) Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit 
konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch 
pořadatele soutěže.  
i) Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou 
účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.  
j) Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži 
podle těchto pravidel.  
k) Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané 
prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem. 
l)Pořadatel upozorňuje soutěžící a výherce na jejich možné daňové povinnosti související 
s výhrami vyplývající pro ně z platných právních předpisů. Pořadatel soutěže není nikterak 
odpovědný za splnění těchto jejich povinností. 
m) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se 
soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou 
aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.  
n) Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů souvisejících se soutěží je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. 


