Pravidla soutěže Šťastný výběr
Kdo tuto soutěž pořádá?
Tuto soutěž pořádáme my, Air Bank a.s., společnost se sídlem Praha 6 – Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO 290 45 371,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013 (dále jen „Air Bank“).

Co mohu vyhrát?
Vyhrát můžete připsání peněz ve výši svého výběru z našich bankomatů naší kartou nebo nálepkou zpět na účet,
ze kterého jste je vybrali. Výše výhry je limitována pouze výší maximálního možného výběru z bankomatu.

Kdy soutěž probíhá?
Soutěž probíhá od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017.

Kde mohu vyhrát?
Vyhrát můžete při výběru peněz z výherních bankomatů Air Bank na území České republiky. Každý den vylosujeme
tři naše bankomaty, které zrovna rozdávají štěstí. Které to ale právě ten den budou, je samozřejmě tajné.

Kdy mohu vyhrát?
Vyhrát můžete, když vyberete z výherního bankomatu co nejblíže (před nebo po) vylosovanému výhernímu času.
Výherní časy jsou pro různé bankomaty různé (můžou být ráno, v poledne, večer i v noci) a samozřejmě vám je dopředu
také říkat nebudeme.

Kdo může soutěžit?
Zkusit své štěstí jako soutěžící můžete, pokud jste naším klientem, máte s námi uzavřenou rámcovou smlouvu
a současně jste nám neodvolali svůj souhlas s předáním nabídky našich služeb (marketingový souhlas).

Kolik mám šancí vyhrát a jak se to může stát?
Každý soutěžící má právě jednu šanci vyhrát Šťastný výběr – vyhrát peníze zpět je totiž možné jen tehdy, když:
—— vyberete z výherního bankomatu a
—— je to váš první výběr z bankomatu Air Bank v měsíci září z vašich účtů vedených v českých korunách, které
—— u nás máte sjednány, a
—— výběr uděláte vy naší platební kartou nebo platební nálepkou, kterou jsme vám k účtu vydali – bohužel, výběry
—— vašich disponentů nebo lidí, kterým jste ke svému účtu nechali vydat kartu, vyhrát nemohou, a
—— splňujete vše výše uvedené a jste šťastlivec, který vybral v daný den a z daného bankomatu co nejblíže
—— výhernímu času.
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Jak se dozvím, že jsem vyhrál?
—— Air Bank za každý den soutěžního období najde tři výherce ke třem výherním bankomatům, které rozdávají štěstí
zrovna v ten den (1 výherce na jeden výherní bankomat).
—— O výhře dáme výherci vědět tak, že mu zavoláme na hlavní telefonní číslo.
—— Výhru připíšeme na účet, ze kterého byl šťastný výběr proveden, do 3 dnů poté, co výherci zavoláme. Případné
daňové zatížení výhry poneseme my, výherce obdrží vždy hodnotu výběru z bankomatu.
V případě, že se nedovoláme, pošleme výherci SMS, aby se nám do 15 minut ozval. Pokud tak učiní, zavoláme
mu zpátky a potvrdíme výhru. V případě, že se ani napodruhé nedovoláme, šanci vyhrát ztrácí a dostává ji další
v pořadí, který byl jako druhý nejbližší vylosovanému času. Pokud se ani tomuto výherci nedovoláme a neozve
se nám zpět po zaslání SMS, šanci dáme ještě tomu, kdo byl se svým výběrem nejblíže výhernímu času jako
třetí. I tomuto výherci pošleme SMS, pokud nám telefon nezvedne. Pokud by se stalo, že se nespojíme se
žádným z těchto tří výherců, bohužel v tomto případě výhra propadá.

Jak se dozvím o tom, kdo vyhrál?
Aby i ostatní soutěžící viděli, že v této soutěži se opravdu vyhrává, budeme aktuální informace uveřejňovat na našem
webu, případně i na sociálních sítích. Samozřejmě pouze tehdy, když nám k tomu výherci dají svůj souhlas.

Jaké jsou další důležité podmínky soutěže?
—— Pokud výherce výhru odmítne, výhra propadá.
—— Může se stát, že u některých výherních bankomatů výherce nenajdeme.
—— Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhru
není možné právně vymáhat. Když výhry nebude možné výhercům předat v souladu s pravidly soutěže, můžeme
jako pořadatel podmínky předávání změnit.
—— Máme právo bez jakékoliv náhrady kdykoliv tuto soutěž ukončit anebo změnit či doplnit její pravidla. Nová
pravidla pak platí ode dne zveřejnění na našich webových stránkách.
—— Nárok na výplatu výhry nejde převést na nikoho jiného.
—— Neneseme žádnou odpovědnost za případné škody způsobené soutěžícím nebo komukoliv jinému v souvislosti
se získáním výhry. Reklamace výher je vyloučena. Snad si nikdo nebude stěžovat, že vyhrál.
—— Tato pravidla soutěže a právní vztahy mezi námi a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
—— Pojmy v těchto podmínkách soutěže mají význam stanovený v našich obchodních podmínkách, které jsou
k dispozici na www.airbank.cz/stastny-vyber.
—— Tato pravidla platí od 1. 9. do 30. 11. 2017.

Hodně štěstí.
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