
Úplná pravidla SMS soutěže TXT Nokia 6300 platná od 1. 3. 2008 
do 30. 4. 2008 
 
Hrajte o telefon Nokia 6300 a 2CD + DVD WV. Posílejte SMS ve tvaru TXT na 
724211121 až do 30. 4. 2008. Každá 30-tá SMS vyhrává jednu z výher, a to album WV,  
nebo telefon Nokia 6300, který získává 330-tá, 660-tá a 990-tá SMSka v pořadí. Čím 
více SMS zašlete, tím větší je vaše šance na výhru. Cena soutěžní SMS je dle vašeho 
tarifu. 
 
Jak vyhrát? 
Stačí odesílat v období od 1. 3. 2008 do 30. 4. 2008 SMS ve tvaru TXT na číslo 724211121. Počet 
odeslaných SMS není limitován. Výhry budou náležet uživatelům těch telefonních čísel, ze kterých byly 
odeslány výherní SMS. Výherci budou o své výhře informováni po ukončení soutěže, nejpozději však do 
12. 5. 2008.  
Přejeme hodně úspěchu v soutěži! 
 
1. Úvod: 
SMS soutěž TXT Nokia 6300  (dále jen „soutěž“) je výherní soutěží o ceny. Do této soutěže se lze zapojit 
prostřednictvím SMS zaslané z vašeho mobilního telefonu. Soutěže se mohou zúčastnit noví i stávající 
zákazníci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., kteří splní všechny podmínky uvedené v těchto 
pravidlech. Provozovatelem soutěže je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 
2. Vstup do soutěže: 
 Soutěžící vstoupí do soutěže odesláním SMS ve tvaru TXT na telefonní číslo 724211121. Odesláním 
první hrací SMS dává soutěžící souhlas s těmito pravidly. SMS může být odeslána z jakéhokoli 
telefonního čísla, které umožňuje využívání mobilních služeb společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s.   
 
3. Výhry: 
Výhry: 
3x mobilní telefon Nokia 6300  
minimálně 100x dvoj CD s DVD The Best of Wanastovy Vjecy  
 
4. Vyhodnocení: 
Výherci budou vyhodnocováni dle pořadí došlých SMS. Každá 30-tá SMS vyhrává album WV, každá 330-
tá SMSka vyhrává telefon. Soutěžní SMS, která byla přijata SMS centrem Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. bude zpracována a bude jí automatizovaně přiděleno pořadové číslo, na základě kterého bude 
rozhodnuto, zda tato herní SMS vyhrává některou z cen. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně a 
získat více výher bez omezení . 
 
6. Vyhlášení a předání výher: 
Výsledky soutěže budou oznámeny formou SMS zprávy na číslo, ze kterého byla výherní zpráva 
odeslána. Všichni výherci budou o své výhře informováni po skončení hry, nejpozději však do 12.5. 2008, 
kdy budou kontaktováni pracovníkem Telefonického centra služeb, který s nimi dohodne způsob předání 
výhry. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat (formou SMS nebo telefonicky), nebo se neozve 
provozovateli hry do 5 pracovních dnů od obdržení informace (SMS) o výhře, ztrácí nárok na výhru. Výhry 
tímto způsobem výherci odmítnuté zůstávají v držení provozovatele soutěže. Každý výherce má možnost 
kontaktovat *11 a informovat se o podrobnostech vyhodnocení soutěže. V případě, kdy výhercem je 
právnická osoba, smí výhru uplatnit pouze osoba oprávněná jednat za výherce (statutární orgán nebo jiný 
zástupce na základě ověřené plné moci k převzetí výhry). Výhercem se může stát pouze osoba, která má 
v době trvání SMS soutěže uhrazeny všechny finanční závazky vůči společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s.. Pokud zákazník tuto podmínku nesplňuje, nemá nárok na výhru. Výhry není možné 
požadovat náhradou ve finančním plnění (v hotovosti). 
 



 
7. Doba trvání hry: 
Datum zahájení soutěže je 1. 3. 2008 v 00:00 hodin. Soutěž končí dne 30. 4. 2008 ve 23:59:59 hodin.  
 
8. Účtování ceny SMS 
Za SMS odeslanou v období od 1.3. 2008 do 30.4. 2008 na číslo 724211121 bude účtována cena dle 
aktuálního tarifu soutěžícího.   
 
 
9. Reklamace: 
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. neodpovídá za špatně odeslané nebo nedoručené SMS. 
Výherci si musí výhru vyzvednout nejpozději do 10 dnů od oznámení výhry. V opačném případě propadá 
výhra ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
 
10. Závěr: 
V případě, že soutěžící nesplní kteroukoli z podmínek soutěže, výhra nebude přiznána. Výhra nebude 
přiznána zaměstnancům ani osobám blízkým zaměstnancům Společnost Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s.  Nárok na výhru nevzniká také v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže 
soutěžícím. Výherce musí prokázat při předání výhry, že je majitelem SIM karty s výherním telefonním 
číslem. Pokud výherce nedosáhl věku 18-ti let, přebírá hlavní výhru jeho zákonný zástupce. Provozovatel 
si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel 
si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži 
nevzniká nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. 
 
11. Zveřejnění jmen výherců a ochrana osobních údajů: 
V případě získání výhry, souhlasí soutěžící s tím, že předá provozovateli soutěže své osobní údaje 
(jméno, příjmení, adresu) pro účely vypořádání výher a případné oznámení výherců na webových 
stránkách pořadatele v rozsahu jméno, příjmení a město bydliště... 


