
ÚPLNÁ PRAVIDLA VEŘEJNÉHO REKLAMNÍHO HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI  

GEBERIT DESIGNOVÁ SOUTĚŽ PRO ARCHITEKTY A DESIGNÉRY 

 

 

Tento dokument stanoví úplná pravidla veřejného reklamního hlasování v rámci soutěže Designová 

soutěž Geberit pro architekty a designéry (dále jen „Hlasování“), organizované výlučně pro fyzické 

osoby (nepodnikatele) starší 18 let, s trvalým pobytem ve Slovenské republice nebo v České republice 

(dále jen „Účastník“). Z Hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci společností Geberit v České a Slovenské 

republice. 

 

Pravidla Hlasování, uvedená v tomto dokumentu, jsou jediná a jsou závazná pro všechny Účastníky. 

Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemného dodatku k tomuto dokumentu. 

 

ORGANIZÁTOŘI HLASOVÁNÍ 

Geberit Slovensko s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČ: 357 25397, zapsaný v Obchodním 

rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.j. 15347/B 

a 

Geberit spol. s r.o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha, IČ: 47900962, zapsaný v Obchodním 

rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 249949 

 

(dále jen „Organizátor“). 

 

 

1. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ HLASOVÁNÍ 

 

1. Hlasování je časově omezené na období 3.3.2022 – 17.3.2022 do 23:59 hod a bude přístupné 
na internetových stránkách Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 a na 
www.geberit.cz/koupelna6m2 
 

2. Seznam všech návrhů koupelen, ze kterých si může Účastník vybrat, jakož i hlasovací formulář 
se nachází na webové stránce Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 a na 
www.geberit.cz/koupelna6m2. 
 

3. Účelem Hlasování je propagace produktů Organizátora, zvýšení povědomí o značce 
a produktech Organizátora mezi koncovými uživateli a udělení hlasu jednomu z návrhů 
koupelen. 
 

4. Po skončení Hlasování, nejpozději však dne 4. 4. 2022, zařadí Organizátor všechny Účastníky, 
kteří úspěšně odeslali hlasovací formulář ve Slovenské republice a v České republice a splnili 
podmínky Hlasování, do náhodného losování o výhry. Z Účastníků vylosuje 10 výherců.  

 

 

2. PODMÍNKY ÚČASTI VE HLASOVÁNÍ 

1. Účast ve Hlasování je dobrovolná. Odesláním hlasovacího formuláře vyjadřuje Účastník svůj 
souhlas s pravidly Hlasování.  

2. Při odeslání hlasovacího formuláře může Účastník udělit Organizátorovi souhlas k zasílání 
propagačních a marketingových materiálů prostřednictvím e-mailu.  

3. Registrace Účastníků Hlasování probíhá na oficiální webové stránce Organizátora 
www.geberit.sk/kupelna6m2 a na www.geberit.cz/koupelna6m2 a je komunikována ve 
vybraných médiích ve Slovenské republice a v České republice. 
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4. Účastníkem Hlasování se stane osoba, která v době trvání Hlasování splní současně všechny 
následující podmínky: 

• V době trvání Hlasování udělí svůj hlas jednomu z návrhů koupelen, které se nacházejí na 

webové stránce Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 (pro Účastníka s trvalým 

pobytem ve Slovenské republice) nebo www.geberit.cz/koupelna6m2 (pro Účastníka s 

trvalým pobytem v České republice), prostřednictvím hlasovacího formuláře. 

• V hlasovacím formuláři vyplní povinná pole: 

o jméno 

o příjmení 

o e-mailová adresa 

o výběr preferovaného návrhu koupelny ze seznamu 

• Úspěšně odešle hlasovací formulář Organizátorovi (po úspěšném odeslání hlasovacího 

formuláře se Účastníkovi zobrazí na webové stránce Organizátora potvrzující zpráva 

o úspěšném odeslání hlasovacího formuláře). 

5. V rámci registrace do Hlasování výše uvedeným způsobem bude Účastník Hlasování požádán 
o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem poskytnutí výhry plynoucí z 
Hlasování a pro marketingové účely Organizátora. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním 
osobních údajů pro marketingové účely Organizátora však není důvodem pro odmítnutí 
poskytnutí výhody plynoucí z Hlasování. 
 

6. Organizátor si vyhrazuje právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek 
Hlasování jednotlivými Účastníky a rozhodnutí Organizátora v této věci je konečné. 
 

7. Osoby nesplňující podmínky účasti v tomto Hlasování nebo jednající v rozporu s pravidly 
Hlasování nebudou do Hlasování zařazeny a výhry plynoucí z Hlasování jim nebudou přiznány. 
Vymáhání zvýhodnění soudní cestou je vyloučeno. 

 

 

3. POPIS HLASOVÁNÍ 

1. Účastník Hlasování na stránce Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 nebo na 
www.geberit.cz/koupelna6m2 vybere návrh koupelny dle vlastních preferencí. 

2. Vyplní hlasovací formulář s povinnými údaji. 
3. Do Hlasování bude Účastník zařazen po úspěšném odeslání hlasovacího formuláře. 
4. Každý Účastník se do Hlasování může zapojit pouze jedenkrát. 

 

 

4. VÝHRY 

1. Po skončení Hlasování, nejpozději však dne 4. 4. 2022 zařadí Organizátor všechny Účastníky, 
kteří úspěšně odeslali hlasovací formulář ve Slovenské republice a v České republice a splnili 
podmínky Hlasování, do náhodného Slosování o výhry. Z Účastníků vylosuje 10 výherců 
následujících výher společně za obě společnosti Geberit v ČR a SR:  

1 x Geberit výrobky dle vlastního výběru v maximální hodnotě 30 000 CZK + DPH v 
aktuálních nezávazných cenových doporučeních platných od 1. 4. 2022 

1 x Geberit výrobky dle vlastního výběru v maximální hodnotě 15 000 CZK + DPH v 
aktuálních nezávazných cenových doporučeních platných od 1. 4. 2022 

1 x Geberit výrobky dle vlastního výběru v maximální hodnotě 9 000 CZK + DPH v aktuálních 
nezávazných cenových doporučeních platných od 1. 4. 2022 
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7 x Geberit výrobky dle vlastního výběru v maximální hodnotě 3 000 CZK + DPH v aktuálních 
nezávazných cenových doporučeních platných od 1. 4. 2022 

2. Výherci si vyberou daný Geberit produkt z online katalogu catalog.geberit.cz/sk-SK/home nebo 
catalog.geberit.cz/cs-CZ/home a sdělí písemně Organizátorovi na adresu 
marketing.sk@geberit.com (pro výherce s trvalým pobytem v Slovenské republice) nebo 
marketing.cz@geberit.com (pro výherce s trvalým pobytem v České republice), nejpozději do 
31. 5. 2022, objednací čísla výrobků. V případě, že výherce písemně nesdělí vybraný produkt 
Organizátorovi do tohoto termínu, nárok na výhru výherci zaniká. 

3. Na výhry se vztahuje řádná záruka standardně poskytovaná Organizátorem. 
 

 

5. VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ 

1. Vyhlášení výherců se uskuteční dne 12. 4. 2022. Výherci budou zveřejněni na webových 

stránkách Organizátora na www.geberit.sk/kupelna6m2 a na www.geberit.cz/koupelna6m2. 

 

2. Výherci budou kontaktováni Organizátorem za účelem dohody o dalším postupu ohledně 

výhry na kontaktní e-mailové adrese, kterou uvedli v hlasovacím formuláři. K formálnímu 

předání a převzetí ostatních výher musí dojít nejpozději do 30.9.2022, jinak nárok na výhru 

propadá. Výhry nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat jakékoli jiné náhradní plnění.  

 

3. Organizátor dává na vědomí Účastníkům Hlasování, že podle § 4, odst. 1 písm. f) bod 3 ZDP 

jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny přijaté ceny z veřejných či reklamních soutěží, 

pokud jejich hodnota nepřevyšuje 10.000 Kč včetně DPH za cenu nebo výhru, přičemž pokud 

takto vymezené příjmy přesáhnou částku 10.000 Kč, zdanění výhry provede Organizátor 

(plátce) za výherce – nepodnikatele (poplatníka) do konce měsíce následujícího po předání 

výhry. 

 

 

6. ZTRÁTA PRÁVA NA VÝHRU 

 

1. Každý Účastník Hlasování je povinen Organizátorovi poskytnout nezbytnou součinnost 
potřebnou k poskytnutí výhry. 

2. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit  Účastníka, který: 
 

• nesdělil písemně Organizátorovi Hlasování jím vybranou výhru (zvolený produkt Geberit) v 

termínu do 31. 5. 2022, 

• nejpozději do termínu 30. 9. 2022 si nepřevzal výhru, 

• jednal v rozporu s těmito pravidly, 

• pokusil se získat výhru podvodným způsobem nebo v rozporu s dobrými mravy, 

• svým jednáním poškozoval dobré jméno a pověst Organizátora, 

• nesplnil podmínky účasti v Hlasování. 

 

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA 

 
1. Účastník Hlasování poskytne při odeslání hlasovacího formuláře své kontaktní údaje: jméno, 

příjmení, e-mailová adresa (*povinné údaje). 
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2. Účastí ve Hlasování uděluje Účastník svůj souhlas, aby ho Organizátor kontaktoval 
prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů za účelem postupu v souladu s pravidly 
Hlasování, využití práv Účastníka Hlasování, a předání, resp. doručení výhry. 

3. Účastník Hlasování je oprávněn (ne však povinen) udělit Organizátorovi souhlas k zasílání 
informací o novinkách, komerčních a marketingových nabídkách Organizátora prostřednictvím 
poskytnutých kontaktních údajů (tj. na e-mail). Takto udělený souhlas je Účastník oprávněn 
kdykoli a bez uvedení důvodu odvolat. Zásady ochrany osobních údajů zákazníků, kterými se 
řídí Organizátor, jsou uvedeny na webové adrese www.geberit.sk/meta-sk/m-data-privacy.html 
nebo www.geberit.cz/meta-cz/m-data-privacy.html 
 
 

8. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Organizátor neodpovídá za žádnou škodu nebo za jiné nároky Účastníka Hlasování 
v souvislosti s nesprávně poskytnutými, resp. nepřesnými údaji Účastníka, jakož i v souvislosti 
s nepřevzetím výhry způsobem, který určil Organizátor. . 

2. Organizátor nehradí Účastníkům Hlasování žádné náklady spojené se zapojením se do 
Hlasování, s převzetím výhry, s její instalací nebo užíváním. 

3. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodáním výhry Účastníkovi 
Hlasování. Organizátor není odpovědný za nedostupnost webové stránky organizátora 
v důsledku selhání internetu nebo elektronického útoku a ani za žádné výkony, které 
neprovozuje přímo on sám. 

4. Účastník Hlasování bere na vědomí, že výhry z tohoto Hlasování nelze vymáhat soudní cestou 
a není na ně právní nárok. 

5. Organizátor si vyhrazuje právo písemnými dodatky měnit a doplňovat pravidla Hlasování podle 
vlastního uvážení, zejména, ale ne výlučně, změnit způsob, místo a termín ukončení Hlasování, 
Hlasování přerušit, pozastavit, odložit nebo zrušit úplně apod. 

6. Tato pravidla (jakož i jejich případné dodatky) budou po dobu trvání Hlasování zveřejněna na 
webové stránce Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 a www.geberit.cz/koupelna6m2. 
Zapojením do Soutěže vyjadřují Účastníci svůj souhlas řídit se těmito pravidly. Výhra nebude 
předána, pokud Účastník plně nesouhlasí s těmito pravidly Hlasování a nesplní požadavky 
z nich pro něj vyplývající. Tato pravidla Hlasování, průběh Hlasování a vyhodnocení jeho 
výsledků se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku České republiky.  

 

 

 

V Praze, 2. 3. 2022 

 

 

Za Organizátora: 

 

 

Ing. Vladimír Sedlačko 

Jednatel 

 

 

Ing. Radek Štěpán 

Vedoucí finančního oddělení 
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