
ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL 
  
Tento dokument obsahuje presné a úplné pravidlá súťaží Kytary.sk, ktoré sú súčasne k dispozícii 
v sídle usporiadateľa súťaže. 
  
Organizátorom súťaže je spoločnosť: 
  
AUDIO PARTNER s.r.o. Děkanská vinice I 1644 140 00 Praha 4 IČO: 27114147, DIČ: CZ27114147  
Tel.: +420 244 090 430 Email: komunikace@kytary.cz    
  
Súťaže prebiehajú na území Českej a Slovenskej republiky. Výherca bude o svojej výhre informovaný 
formou e-mailu a budú mu poskytnuté ďalšie pokyny k odovzdaniu výhry. Výhry budú výhercovi 
odovzdané najneskôr do 120 dní od ukončenia súťaže. Ak výherca do týždňa neodpovie na e-mail, 
alebo neposkyne potrebné informácie pre odovzdanie výhry, jeho cena sa posúva na ďalšieho 
účastníka súťaže.  
  
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti AUDIO PARTNER s.r.o., osoby im blízke a ostatní 
zmluvný partneri organizátora aj technického zaisťovateľa, zúčastnených na tejto akcii a osoby im 
blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo 
osoba im blízka, cena sa neodovzdá a prepadne.  
  
Ceny nie je možné vymáhať právnou cestou. Za výhru nemôžete získať finančnú náhradu. 
  
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň 
vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov so spracovaním 
osobných údajov.  
  
Zodpovednosť usporiadateľa a organizátora súťaže za prípadné vady výhry sa riadi příslušnými 
ustanoveniami zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
Usporiadateľ a organizátor tak nie sú k súťažiacim inak zaviazaní a súťažiaci nemajú nárok na 
akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto 
pravidlách. 
  
Organizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, alebo nedoručenie výhier počas prepravy. 
Organizátor súťaže tiež nezodpovedá za nedoručenie súťažných zásielok, alebo akékoľvek technické 
problémy spojené so zaslaním emailových správ. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť 
podmienky súťaže, rovnako ako výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť počas doby 
celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov vynaložených na účasť 
v súťaži. 
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