Vítězem soutěže se stala Zuzana Kozáková s tipem 83 000 klientů.
Gratulujeme!

Oficiální pravidla soutěže
I.
Organizátor
Organizátorem soutěže je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, IČ 452 447 82 (dále jen „Česká spořitelna“), zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Soutěž “Tipněte si, kolik klientů bude využívat služeb Osobního bankovnictví České
spořitelny k 12. 12. 2012?“ (dále jen „soutěž“) probíhá v termínech a hodinách (dále
jen soutěžní období) na níže uvedených pobočkách České spořitelny (dále jen místo
konání soutěže):
Datum
po 19.11.2012
po 19.11.2012
út 20.11. 2012
út 20.11. 2012
st 21.11. 2012
st 21.11. 2012
čt 22.11. 2012
čt 22.11. 2012
čt 22.11. 2012
pá 23.11. 2012
pá 23.11. 2012
pá 23.11. 2012

Místo
Praha, Václavské nám., Adria
Praha, Štefánikova
Praha, Štefánikova
Praha, Verneřická
Praha, Jugoslávská
Praha, Olbrachtova
Praha, Jugoslávská
Praha, Budějovická dolní vchod
Praha, Budějovická horní vchod
Praha, Dejvická
Praha, Sokolovská
Praha, Vršovické nám.

Čas
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00

po 26.11. 2012
po 26.11. 2012
po 26.11. 2012
út 27.11. 2012
út 27.11. 2012
út 27.11. 2012
st 28.11. 2012
st 28.11. 2012
st 28.11. 2012
čt 29.11. 2012
čt 29.11. 2012
čt 29.11. 2012
pá 30.11. 2012
pá 30.11. 2012
pá 30.11. 2012

Praha, Dejvická
Praha, Sokolovská
Praha, Topolová
Plzeň - Františkánská
Písek, Alšovo nám.
Zlín, Zarámí
Příbram, Milínská
České Budějovice, U Černé věže
Zlín, Zarámí
Benešov, Tyršova
České Budějovice, U Černé věže
Brno - Královo pole, Palackého
Most, Bankovní
Tábor, tř. 9. května
Jihlava, Křížová

13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
12:00 - 17:00
12:00 - 16:00
13:00 - 18:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 16:00
12:00 - 17:00
13:30 - 16:00
12:00 - 17:00
12:00 - 16:00
12:00 - 17:00

po 3.12. 2012
po 3.12. 2012
po 3.12. 2012
út 4.12. 2012
út 4.12. 2012
út 4.12. 2012
st 5.12. 2012
st 5.12. 2012
st 5.12. 2012
čt 6.12. 2012
čt 6.12. 2012
čt 6.12. 2012
pá 7.12. 2012
pá 7.12. 2012
pá 7.12. 2012

Liberec, Felberova
Chomutov, Palackého
Ostrava - Poruba, U Soudu
Liberec, Felberova
Karlovy Vary, tř. TGM
Ostrava, nám.Dr.Beneše
Ústí n.L., Mírové nám.
Brno, Jánská
Havířov, náměstí Republiky
Ústí n.L., Mírové nám.
Brno, Jánská
Ostrava, nám.Dr.Beneše
Děčín, Pohraniční
Opava, nám. Republiky
Kolín, Rubešova

12:00 - 17:00
13:00 - 18:00
13:30 - 18:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
13:30 - 16:00
12:00 - 17:00
13:00 - 18:00
14:00 - 18:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
13:30 - 16:00
12:00 - 17:00
11:00 - 15:00
12:00 - 16:00

po 10.12. 2012
po 10.12. 2012
po 10.12. 2012
út 11.12. 2012
út 11.12. 2012
út 11.12. 2012
st 12.12. 2012
st 12.12. 2012

Karviná, Markova
Hradec Králové, tř. ČSA
Pardubice, Palackého
Karviná, Markova
Hradec Králové, tř. ČSA
Pardubice, Palackého
Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku
Olomouc, tř. Svobody

13:30 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
13:30 - 16:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
13:30 - 17:00
13:00 - 18:00

II.
Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let, které v soutěžním
období splní podmínky stanovené těmito pravidly.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k
České spořitelně, a.s. a rodinní příslušníci těchto osob.
III.
Účastníci soutěže a pravidla soutěže
Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18 let, která v soutěžním období odevzdá
řádně vyplněný tipovací lístek do sběrného boxu umístěného na stánku v místě
konání akce nebo jej předá hostesce.
Neúplně vyplněné, nečitelné nebo znehodnocené tipovací lístky nebudou do soutěže
zařazeny. Každý soutěžící může odevzdat v průběhu soutěžního období pouze jeden
tipovací lístek.

Vyplněním tipovacího lístku a jeho vhozením do sběrného boxu, vyjadřuje účastník
soutěže svůj souhlas s účastí v soutěži a s podmínkami soutěže.
IV.
Vyhodnocení soutěže
Po skončení soutěže bude zástupci České spořitelny ze všech odevzdaných a do
soutěže zařazených tipovacích lístků určen 1 účastník, který splnil podmínky účasti v
soutěži a jehož odpověď na soutěžní otázku byla nejpřesnější.
Soutěžní otázka zní: "Kolik klientů bude využívat služeb Osobního bankovnictví
České spořitelny k 12.12.2012“
V případě shody odpovědí se stane výhercem ten účastník, který vyplnil tipovací
lístek dříve.
Vyhodnocení odpovědí a výběru výherce bude přítomna komise pod vedením
Martina Křikavy (úsek Marketingu), která osvědčí správnost a regulérnost průběhu
soutěže.
Správná odpověď na soutěžní otázku spolu se jménem výherce včetně jeho
odpovědi bude po vyhodnocení soutěže zveřejněna na výherní listině, která bude
k nahlédnutí na www.csas.cz/obsoutez po dobu 14 dnů od vyhlášení výsledků
soutěže.
V.
Ceny
Výherce soutěže, jehož odpověď na soutěžní otázku byla nejpřesnější, získává
iPhone 5.
Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 31. 12. 2012. Výherci bude informace
o jeho výhře a způsobu jejího předání sdělena telefonicky nebo e-mailem, a to
nejpozději do 15. 1. 2013. Výherce si musí výhru převzít nejpozději do 15. 2. 2013. V
opačném případě propadá výhra ve prospěch České spořitelny. Předáním výhry
výherci jsou splněny veškeré závazky České spořitelny vůči výherci stanovené těmito
pravidly. Předání a převzetí výhry musí být výhercem potvrzeno, a to podpisem
předávacího protokolu.
Podepsání potvrzení o převzetí výhry soutěžícím je
podmínkou získání výhry.
V.
Všeobecná ustanovení

Česká spořitelna je oprávněna v případech zvláštního zřetele hodných změnit
pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.
Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní
nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost. Česká spořitelna nenese
odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výherci
žádná jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherce nemá nárok na jakákoli
jiná plnění ze strany České spořitelny než uvedená v těchto pravidlech.
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména na výherní listině v případě,
že se stane výhercem, a dále souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních
údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyplněním
a odevzdáním anketního lístku do sběrného boxu uděluje účastník soutěže souhlas k
tomu, aby Česká spořitelna, a. s., jako správce, zpracovala jeho údaje v rozsahu
uvedeném v tomto anketním lístku, a to za účelem kontaktování jeho osoby (též
elektronickými prostředky) s nabídkou produktů a služeb. Účastník soutěže bere na
vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům o něm zpracovávaných a právo na
opravu těchto osobních údajů, a že pokud do 5 měsíců od vyplnění této ankety
nebude uzavřena jakákoliv smlouva o poskytování produktů a služeb mezi
účastníkem soutěže a Českou spořitelnou, a. s., budou jeho veškeré osobní údaje,
které o něm Česká spořitelna, a. s., v této souvislosti povede, zlikvidovány.
Podpisem Protokolu o výhře výherce výslovně souhlasí s tím, že Česká spořitelna
bude oprávněna, a.s. bezplatně užít, v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, jeho jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích (včetně
internetu) a v propagačních a reklamních materiálech České spořitelny v souvislosti
s prezentací této soutěže a výslovně souhlasí s tím, že mohou být pořizovány a výše
uvedeným způsobem zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy jeho osoby, a to
po dobu 2 let od ukončení soutěže.
Oficiální pravidla soutěže jsou k dispozici na stánku umístěného v místě konání akce
a na www.csas.cz/osobnibankovnictvi. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni.
Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými
právními předpisy České republiky.
V Praze dne 19. 11. 2012

