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ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE provapery.cz a eGoeDen #balikprovapery.  
 
1. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE 
Pořadatelem marketingové akce je provapery.cz 
Provozovatelem marketingové akce je: 
EGoeDen – ELEKTRONICKÁ CIGARETA se sídlem Na Bezděkově 2002, 256 01 Benešov 
IČO: 87263025 
DIČ: CZ7002110555 
Dále jen „Provozovatel“ 
 
2. DOBA PLATNOSTI A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 
Marketingová akce se koná od 2. srpna 2021 od 9.00 hod. do 31. srpna 2021 do 17.00. Akce pro Benešov proběhne 
v prodejně eGoeDen, Na Bezděkově 2002, Benešov dne 2. srpna 2021 od 9.00 do 17.00 hodin. 
 
3. ÚČAST V SOUTĚŽI 
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let s adresou pro doručování na území  České 
republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící"), který splní podmínky vyhlášené pořadatelem této akce, tj. 
provapery.cz. 
2. Soutěžící se může zúčastnit akce opakovaně. Provozovatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí 
v případě posouzení rozhodnutí o výhře. 
3. Do akce nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky zadané. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni 
zaměstnanci provozovatele. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoli výhra nebude 
předána. Výhra nebude předána osobě mladší 18 let. 
4. Účastník účastí na této marketingové akci schvaluje tato pravidla. 
 
 
4. VÝHRY, VÝHERCI V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER V SOUTĚŽI 
VÝHRY: 

1. cena – balík pro vapery 
 
VÝHERCI: 
Výhercem se stává ten účastník soutěže, který jako první oznámí správné heslo po doručení balíku do provozovny  
 
PŘEDÁNÍ VÝHER: 
Výhra bude výherci předána, po kontrole věku, na prodejně eGoeDen v Benešově, a to okamžitě. V případě, že je 
výhercem zákazník z e-shopu, bude mu výhra zaslána společně s odesláním jeho objednávky. Výhru nelze vyplatit v 
hotovosti. Účast na akci ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Obsah balíku nelze 
vyměnit, proplatit, reklamovat. Neručíme za škody na zdraví či majetku způsobené nesprávným použitím výrobků, 
které činí obsah výhry. 
 
5. OSOBNÍ ÚDAJE 
Účastník marketingové akce nemusí poskytovat žádné osobní údaje mimo doložení dosažení věku 18 let. Poskytnutí 
osobních údajů, případně udělení souhlasu s umístěním fotografie na sociální sítě eGoeDen a provapery.cz je 
dobrovolné (a pořadateli akce vítané). Bude-li výherce souhlasit s pořízením fotografií, uděluje tímto souhlas s jejich 
zveřejněním na sociálních sítích a webu eGoeDen a provapery.cz. 
 
6. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 
Do akce nebudou zařazeni ti účastníci, kteří uvedou nesprávné heslo nebo nezvolí správný čas. 
Účastník akce bude vyloučen v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání 
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému 
účastníkovi k získání výhry.  
Provozovatel neodpovídá za nedoručení zpráv souvisejících se soutěží. 
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit 
nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na 
internetových stránkách http://www.egoeden.cz  

http://www.egoeden.cz/

