1.1 Úplná pravidla spotřebitelské soutěže 3M Heat Patch
 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA (plná verze)
 Úvodní ustanovení
Program podpory prodeje hřejivých náplastí Nexcare Heat Patch (dále jen „náplasti“)
společnosti 3M s loterií a soutěží (dále také jen „program“) je určen partnerským
lékárnám a lékárníkům v České republice. Cílem programu je nabídnout ucelené
kombinace různých množstevních balení náplastí, rozšířit povědomí uživatelů o
produktu a vynikajícím poměru cena / výkon ve srovnání s konkurencí. V neposlední
řadě má program za cíl zaštítit celý program etablovanou značkou 3M, která je
garancí vynikajících užitných vlastností pro konečného uživatele.
Tyto všeobecné podmínky a pravidla upravují úplně a jasně fungování programu a
jsou jediným dokumentem, který závazně stanovuje pravidla uvedeného programu.
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto
dokumentu.
Provozovatelem programu je společnost 3M ČESKO spol. s r.o., V Parku 2343/24,
148 00 Praha 4, IČ: 41195698.
Organizátorem programu a technickým správcem soutěže je společnost Magic
Seven, s.r.o., Dělnická 3, 170 00 Praha 7, IČ: 25139371
 Základní parametry a omezení
Program probíhá od 15. října 2012 do 31. prosince 2012 na území České republiky.
V případě, že budou náplasti vyprodány před uvedeným koncovým termínem nebo
budou vyčerpány výherní ceny či losy, bude program ukončen jednostranným
rozhodnutím provozovatele před dobou ukončení programu (dále „jen doba trván
programu“ a „místo konání programu“).
Programu se nesmí účastnit zaměstnanci 3M, zaměstnanci organizátora, ani
zaměstnanci distributorů výrobků 3M a osoby jim blízké.
Účastí v programu projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Pořadatel
neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 Účastník
Účastníkem programu se smí stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým
bydlištěm v České republice, pracovník oddělení nákupu lékárny, který bude osloven
obchodním zástupcem náplastí 3M. Účastník nemusí být registrován. Účast v akci je
možná pouze s vědomím a souhlasem majitele lékárny a při dodržení jejich interních
předpisů.
Účastník může být jednostranným rozhodnutím pořadatele vyřazen ze soutěže v
případě, že:
a) účastník úmyslně poskytl nesprávné informace o své osobě či porušil jiné
podmínky účasti;
b) účastník zneužil ochranné známky 3M nebo Nexcare Heat Patch;
c) účastník zneužil mechanismus a výhod účasti v programu nebo se pokusil
identifikovat výhru jiným způsobem než setřením pouze jedné celé krycí vrstvy losu;
d) účastník disponoval se soutěžními losy, které nejsou kryté nákupem balíčků
náplastí dle tohoto programu.

Účastník vyřazený ze soutěže ztrácí nárok na všechny výhody plynoucí z účasti
v programu.
 Princip fungování
Zakoupením libovolného z balíčku náplastí: a) tři dvoukusová balení; b) dvě
pětikusová balení nebo c) jedno patnáctikusové balení získá účastník nárok na právě
jeden los. Jedná se o los se třemi stíracími poli. Účastník může vyhrát jednu z cen
zařazených do programu tím, že setře jedno ze tří polí a odkryje informaci o výhře.
Setře-li účastník více než jedno pole, los tím zneplatní a ztrácí nárok na výhru
umístěnou na losu. Provozovatel garantuje, že alespoň jedno z polí na každém losu
zařazeném v programu obsahuje výhru.
Výhrou může být buď jedna náplast Nexcare Heat Patch nebo dárek z kategorie
termovýrobek nebo poukázka na večeři v hodnotě 1000 Kč.
Setření losu musí proběhnout za přítomnosti obchodního zástupce náplastí 3M. Los
s platnou výhrou je možné ihned uplatnit a získat výhru. Los jak s platnou, tak i
s neplatnou výhrou znehodnotí obchodní zástupce náplastí odstřižením levého
dolního růžku lícové strany losu.
Celková hodnota cen vložených do soutěže provedené formou stíracích losů je
40.000 Kč. Překročení tohoto limitu opravňuje provozovatele program platně ukončit.
 Soutěž o nejaktivnějšího účastníka
Po ukončení trvání programu proběhne Soutěž, ve které se vítězem stává účastník,
který předloží nejvíce losů, bez ohledu na to, zda s nimi vyhrál některou z cen či ne.
Cena pro vítěze o nejaktivnějšího účastníka je poukázka na večeři v hodnotě 5000
Kč. V případě shodného počtu bodů u dvou či více účastníků rozhoduje celkový
počet odebraných patnáctikusových balení, pokud ani toto kritérium nerozhodne, pak
počet odebraných pětikusových balíčků. Výherce bude o výhře informován
prostřednictvím informačního e-mailu. Poukázka bude výherci zaslána poštou do 14
kalendářních dnů od ukončení programu.
Provozovatel si vyhrazuje právo odměnit v této soutěži i další účastníky v pořadí dle
výš uvedeného principu hodnocení. Výhry nelze směnit za peníze ani za jiné zboží.
 Ověření nároku na výhru
Pořadatel má právo před předáním výhry ověřit nárok účastníka na výhry tak, že ho
požádá doložit svůj nárok losem a platným nákupním dokladem (například fakturou
či pokladním dokladem) prokazujícím nabytí balíčků náplastí. Z toho důvodu
doporučujeme účastníkům doklady i losy po dobu soutěže nevyhazovat.
 Ochrana osobních údajů:
Svojí účastí vyjadřuje účastník soutěže pořadateli soutěže souhlas, aby po dobu dvou
roků od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu případně
vyžádaném v rámci vstupu do akce pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a
služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb. i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to
písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle § 21 zákona č.
101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je

opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní
zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno
právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na
ochranu jména.
 Všeobecná ustanovení
Účastník se může účastnit soutěže opakovaně, vždy však s nákupem nového
(nových) balíčku náplastí.
Provozovatel ani organizátor soutěže nenesou jakoukoliv odpovědnost za škodu,
která by účastníkům mohla vzniknout v souvislosti s účastí v programu a v soutěži či
v souvislosti s užíváním výher.
Účast v programu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a nemohou být
předmětem dědického práva.
Provozovatel ani organizátor nejsou odpovědni za poštovní služby a neručí za
poškození nebo nedoručení výher.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat tato pravidla i
provést operativně změny obsahu balíčků a počet losů k nim přiřazených.
Provozovatel bude při všech eventuálních změnách zohledňovat zájem a spokojenost
účastníků a bude je včas informovat především na www.nexcare.cz

