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E-mail:

Telefon: Podpis:

Odpověď:Datum, čas 
vyplnění:

Adresa:

Jméno
a příjmení:

ODMĚNA
ke střešní krytině SATJAM ZDARMA 75 m2 DIFUZNÍ FÓLIE

SATJAMFOL WI 135g/m2 v hodnotě 2 130 Kč.
Kupony lze uplatnit při minimálním odběru 100 m2 střešní krytiny SATJAM vč. klempířských  doplňků. 
Na jeden nákup je možné uplatnit pouze jeden kupon. Odměnu lze uplatnit u všech obchodních 
partnerů společnosti SATJAM. Tato akce se týká střešní krytiny SATJAM Bond, Grande, Roof, Rapid, 
Arad, Rombo a Šindel. Více informací na www.satjam.cz.

Platnost akce do 30. 4. 2015

Příklad: 22. 1. 2015, 15.37 

Hra o hliníkovou střechu ZDARMA
s odměnou pro každého

Hra o hliníkovou střechu ZDARMA
s odměnou pro každého

Kolik čtverečních metrů krytiny SATJAM Grande 
v provedení ALUMAT a ALUMAT STUCCO prodala 

společnost SATJAM, s. r. o. od 1 . 3. 2014 do 28. 2. 2015?

Kolik čtverečních metrů krytiny SATJAM Grande 
v provedení ALUMAT a ALUMAT STUCCO prodala 

společnost SATJAM, s. r. o. od 1 . 3. 2014 do 28. 2. 2015?

Pravidla a podmínky účasti v soutěži 
Střecha SATJAM
Pravidla a podmínky účasti v soutěži 
Střecha SATJAM
1. Předmět soutěže
Střecha SATJAM je název marketingové vědomostní soutěže určené účastníkům veletrhu Střechy Praha 2015 konaném ve 
dnech 22.–24. 1. 2015 a veletrhu Střechy a Stavba konaném ve dnech 26.–28. 2. 2015 v Ostravě.
Střecha SATJAM je pojednána jako vědomostní soutěž účastníků splňujících daná kritéria, o předem ohlášené ceny.
Pořadatelem soutěže St řecha SATJAM je společnost SATJAM, s. r. o., se sídlem Ostrava, Slez ská Ostrava,
Michalská 1032/21, PSČ 710 00, IČ: 640 88 324, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13816.

2. Účastník soutěže 
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která splní níže uvedená kritéria:
 Zúčastní se veletrhu Střechy Praha 2015 konaném ve dnech 22.–24. 1. 2015 nebo veletrhu Střechy a Stavba konaném ve 

dnech 26.–28. 2. 2015 v Ostravě.
 Na výstavním stánku společnosti SATJAM si vyzvedne odpovědní kupon. Každý účastník vědomostní soutěže může uplatnit 

pouze jeden odpovědní kupon. V případě, že uplatní kuponů více, je automaticky ze soutěže vyřazen.
 Účastník soutěže odpovědní kupon kompletně vyplní, zejména uvede informace o své osobě a odpověď na soutěžní otázku 

a odpovědní kupon podepíše. Takto opatřený odpovědní kupon vhodí účastník do sběrného boxu s označením soutěže, který 
bude k dispozici na stánku společnosti SATJAM v rámci veletrhu Střechy Praha 2015 konaném ve dnech 22.–24. 1. 2015 
nebo veletrhu Střechy a Stavba konaném ve dnech 26.–28. 2. 2015 v Ostravě.

 Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.
 Svým podpisem souhlasí účastník s pravidly a podmínkami soutěže.

3. Obsah soutěže
Na všech odpovědních kuponech bude uvedena totožná soutěžní otázka. Úkolem účastníka soutěže je odpovědět 
správně na zadanou otázku a svou odpověď zapsat do odpovědního kuponu. 

4. Vyhodnocení soutěže
Do 13. 3. 2015 bude ze všech kuponů vyhodnocen výherce soutěže. Výhercem se stává účastník, který odevzdal správně 
vyplněný odpovědní kupon a jehož odpověď na soutěžní otázku je zcela přesná. V případě, že žádný z účastníků na 
soutěžní otázku neodpoví správně, výhercem se stává ten z účastníků, jehož odpověď je nejblíže správné odpovědi. 
V případě, že správně odpoví na soutěžní otázku více než jeden účastník, případně má více než jeden účastník totožnou 
odpověď, která byla vyhodnocena jako nejblíže správné odpovědi, pak se výhercem stane ten účastník, jehož datum a čas 
vyplnění kuponu (datum a čas vyplňuje účastník a musí být v rozmezí od 22.1.2015 do 28.2.2015), které je vyznačené 
v levém spodním rohu odpovědního kuponu, je nižší. V případě výskytu shodných odpovědí na soutěžní otázku i časů 
odpovědí vyhrává účastník, jehož uvedené telefonní číslo je nejnižší, tj. je nejblíže nule.

5. Předání cen
Výherci bude ohlášená cena (viz níže) předána ofi ciálně představiteli vyhlašovatele soutěže, tj. společnosti SATJAM, s. r. o.
do 30. 6. 2015. O konkrétním datu a způsobu předání bude výherce telefonicky a písemně vyrozuměn, zároveň bude dle 
platných právních předpisů pořízena písemná dokumentace o převzetí a předání cen.  
Výherce soutěže Střecha SATJAM obdrží od pořadatele následující věcné ceny:

POLOŽKA MNOŽSTVÍ JEDNOTKA
Střešní krytina Grande Plus  v barvě RAL 3011 ALUMAT STUCCO 120 m2

ZLS závětrná lišta spodní 2 m 12 ks 
OP – okapní plech 2 m 10 ks 
HRS hřebenáč 1,95 m 5 ks 
Rovinné tabule 1,25 × 2 m 1 ks 

6. Reklamace a vrácení cen
Na věcné ceny získané výherci v rámci této soutěže se vz tahují příslušná ustanovení právních norem o ochraně 
spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákon o ochraně spotřebitele, 
č. 634/1992 Sb., v platném znění, jako na kterékoliv jiné zboží.

7. Ochrana osobních údajů
Pořadatel soutěže odpovědně prohlašuje, že osobní údaje, které účastník v souvislosti se splněním podmínek pro 
účast v soutěži dobrovolně poskytl, nebudou užity ani šířeny dále žádným způsobem. Pořadatel prohlašuje, že ochrana 
osobních údajů je zajištěna na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci svým podpisem 
na odpovědním kuponu stvrzují, že s použitím v tomto kuponu uvedených osobních údajů v daném rozsahu pro potřeby 
vyhodnocení soutěže souhlasí.

8. Všeobecná ustanovení
Společnost SATJAM, s r. o., si vyhrazuje právo zrušit a odvolat soutěž, nejpozději však do 20. 1. 2015, v případě, že se 
vyskytnou závažné důvody nezávislé na vyhlašovateli, které mu znemožní soutěž provést. Tato všeobecná pravidla jsou 
pro všechny účastníky marketingové vědomostní soutěže Střecha SATJAM závazná.

Robert Obrzut 
jednatel společnosti
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