
Pravidla soutěže o věcné ceny

1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Moraviatel a.s. se sídlem
Havlíčkova 2959/7, 796 01 Prostějov, IČO 29261988, zapsaná v oddílu B, vložce
6288, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně (dále jen „ MT“).

2. MT pořádá soutěž v souvislosti s mobilními službami elektronických
komunikací, které svým zákazníkům poskytuje pod obchodní značkou
EMTÉČKO (dále jen „ Služby EMTÉČKO“).

3. Soutěž probíhá v době od 19. 7. 2021 nejpozději do 23. 7. 2021. Vítězové budou
vyhlášeni nejpozději 26. 7. 2021.

4. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, která je kdykoliv v období
podle bodu 3. účastníkem smlouvy s MT, podle níž jí MT poskytuje Služby
EMTÉČKO (dále jen „ Zákazník“), nejde-li o zaměstnance MT, osobu jemu
blízkou ani jiného jeho rodinného příslušníka.

5. MT v průběhu dne 19. 7. 2021 uveřejní na stránce www.emtecko.cz a na
facebookové stránce https://facebook.com/emtecko/ soutěžní otázku a tři
varianty odpovědi na tuto otázku pod písmeny A, B a C, z nichž jen jedna je
správná. Tato soutěžní otázka bude takto uveřejněna nejpozději do 20. 7. 2021.

6. Zákazník se stane účastníkem soutěže, pokud odpoví na soutěžní otázku tak, že
v době, v níž je soutěžní otázka uveřejněna, zašle na číslo 792370370 SMS
zprávu ve tvaru A nebo B nebo C, odpovídající variantě odpovědi, kterou zvolil
(dále jen „ Soutěžní SMS“).

7. Soutěžní SMS je bezplatná.

8. Každý Zákazník může do soutěže zaslat pouze jednu Soutěžní SMS z každé SIM
karty, jejímž prostřednictvím jsou mu dle jeho smlouvy s MT poskytovány
Služby EMTÉČKO; případná jeho druhá či další Soutěžní SMS z téže SIM karty
nebude zohledněna.

9. Vyhrává pouze jedna soutěžní SMS, obsahující správnou odpověď, kterou MT
na čísle podle bodu 6. obdrží, tedy vítězem je Zákazník, z jehož SIM karty byla
taková Soutěžní SMS odeslána. Do rozhodného pořadí se dostávají pouze
Soutěžní SMS se správnou odpovědí. Počet vítězů je nejvíce 1.



10. MT vyhlásí vítěze nejpozději 27. 7. 2021 na stránce www.emtecko.cz a
facebookové stránce https://facebook.com/emtecko/, když tam u každého
z nich uvede jeho jméno, první písmeno jeho příjmení, a obec, v níž má dle
smlouvy s MT své bydliště, a kontaktuje jej s oznámením o jeho výhře.

11. Vítězi náleží následující výhra:

1x Mobilní telefon Xiaomi Redmi 7A

12. MT předá výhru vítězi nejpozději dne 2. 8. 2021 na prodejně MT na adrese nám.
Svobody 526, Třinec, v její otevírací době, nebo zašle výhru na adresu v ČR; po
marném uplynutí této doby výhra nebude poskytnuta.

13. Na účast v soutěži ani na výhru není právní nárok. 

14. Odesláním Soutěžní SMS Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže,
zavazuje se je dodržovat a bere na vědomí, že nezbytným předpokladem
účasti v soutěži je zpracování jeho osobních údajů, které jinak MT již
zpracovává podle smlouvy s ním, a to za účelem provedení a administrace
soutěže, a souhlasí s tím, že stane-li se vítězem soutěže, MT uveřejní jeho
jméno, první písmeno jeho příjmení a obec, v níže má dle jeho smlouvy s MT
bydliště, na stránce www.emtecko.cz a na stránce
https://facebook.com/emtecko/ v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a tyto
údaje budou takto uveřejněny nejdéle po dobu do 30. 7. 2021. V ostatním se
práva a povinnosti Zákazníka a MT v souvislosti se zpracováním osobních
údajů řídí smlouvou Zákazníka s MT.

15. MT si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit nebo změnit její pravidla, a to bez
udání důvodu a bez náhrady. Toto zrušení anebo tato změna jsou vždy účinné
jejich uveřejněním na stránce www.emtecko.cz.

V Třinci dne 12. 7. 2021


