Infolinka 800 120 120

Velká soutěž s Buřinkou
Každý týden dvě výhry v hodnotě 10 000 Kč na vybavení
domácnosti!

Vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte v oblasti financování bydlení, a chceme Vám
cestu k vysněnému domovu ještě usnadnit. Připravili jsme proto soutěž o skvělé ceny!
Soutěž probíhá v období od 15. 8. do 30. 10. 2016. V každém soutěžním týdnu obdarujeme
dva výherce vouchery na vybavení domácnosti v hodnotě 10 000 Kč! Těšit se můžete na
poukázky od partnerů BRENO, DATART, kika, KOUPELNY & KUCHYNĚ, SCANquilt, TRIDO
Evo vrata, SIKO, stavebniny WOODCOTE CZ, a. s., a VEKRA!

Jak se zapojit?
1. Uzavřete Úvěr od Buřinky.
2. Odešlete soutěžní SMS. Zašlete SMS zprávu s posledními deseti čísly své smlouvy ve tvaru
CS1111111111VASEPRIJMENI na číslo 720 002 263.
3. Radujte se. V případě, že vyhrajete právě Vy, Vás budeme kontaktovat. Sami si vyberete,
u kterých partnerů chcete výhru 10 000 Kč čerpat.
Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici níže.

Dne 20. 10. 2016 bylo odesláno 0 soutěžních SMS.

Úplná pravidla soutěže „Vyhrajte s Buřinkou“
(dále jen „soutěž“)
I. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11
Praha 3, IČ 60197609 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Stavební spořitelna“), spolupořadatelem je Česká spořitelna, a.
s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 447 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Spolupořadatel“ nebo „Česká spořitelna“).
Organizátor
Organizátorem soutěže je reklamní agentura Young and Rubicam CZ, s. r. o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00
Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80574,
IČ 26417171 (dále jen „Organizátor“).

II. Doba trvání soutěže
Soutěž bude probíhat v době od 15. 8. do 30. 10. 2016 (dále jen „soutěžní období“) v 11 na sobě nezávislých
soutěžních kolech (dále jen „soutěžní kolo“), přičemž každé trvá 7 dní:
I. kolo (15.–21. 8. 2016)
IV. kolo (5.–11. 9. 2016)
VII. kolo (26. 9.–2. 10. 2016)
X. kolo (17.–23. 10. 2016)

II. kolo (22.–28. 8. 2016)
V. kolo (12.–18. 9. 2016)
VIII. kolo (3.–9. 10. 2016)
XI. kolo (24.–30. 10. 2016)

III. kolo (29. 8.–4. 9. 2016)
VI. kolo (19. 9.–25. 9. 2016)
IX. kolo (10.–16. 10. 2016)

III. Podmínky účasti
Soutěže je možné se zúčastnit v průběhu soutěžního období po uzavření úvěrové smlouvy se Stavební spořitelnou
České spořitelny, a. s., a to buď v pobočce České spořitelny, nebo se zprostředkovatelem externího partnera
Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.
IV. Účastníci soutěže a pravidla soutěže
Soutěžícím se stává nový i stávající klient Stavební spořitelny, který v soutěžním období uzavře novou úvěrovou
smlouvu se Stavební spořitelnou (dále jen „účastník soutěže“) a v některém ze soutěžních kol zašle
prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru CS1111111111PRIJMENI na telefonní číslo +420 720 002 263 posledních
deset čísel své schválené smlouvy a své příjmení.
Zařazení do soutěže bude Pořadatelem/Organizátorem potvrzeno formou SMS zprávy: „Vážený kliente, s radostí
Vám oznamujeme, že jsme obdrželi Vaši SMS ve správném tvaru. Vaše Buřinka“.
V případě, že klient v soutěžním období uzavře se Stavební spořitelnou více úvěrových smluv, může se účastnit
soutěže s každou nově uzavřenou smlouvou v jím vybraném soutěžním kole (jedna uzavřená smlouva = jedno
vybrané soutěžní kolo).
Účastník soutěže může v jednom vybraném soutěžním kole zaslat neomezený počet SMS zpráv. Výhercem se
stává ten účastník soutěže, jehož SMS bude Organizátorem přijata jako 50. nebo jako 120. v daném soutěžním
kole a bude splňovat požadované náležitosti, tj. zpráva bude odeslána na telefonní číslo uvedené v pravidlech,
bude obsahovat příjmení soutěžícího a číslo smlouvy v požadovaném tvaru. SMS zprávy v nesprávném tvaru
nebudou do soutěžního pořadí zahrnuty. Každý den uvede Pořadatel na www.csas.cz/vyhrajtesburinkou počet
SMS zpráv obdržených v předcházejícím dni.
V. Výhra
Výherci soutěže získávají částku 10 000 Kč ve formě voucherů, které budou uplatnitelné v sítích partnerů (dále jen
„partner“) soutěže: Breno, Datart, kika, Scanquilt, SIKO, KOUPELNY & KUCHYNĚ, Trido, Windowsholding,
Woodcoote.

Výherce má možnost vybrat si výši výhry ve voucherech od různých partnerů soutěže, přičemž suma jednotlivých
voucherů musí být dělitelná tisícem (např. voucher v hodnotě 1 000 Kč od partnera Kika, voucher v hodnotě
3 000 Kč od partnera Breno, voucher v hodnotě 6 000 Kč od partnera Trido).
Vyhodnocení výherců probíhá vždy do 21 pracovních dnů od ukončení každého soutěžního kola.
Po vyhodnocení bude každý z výherců kontaktován Organizátorem, přičemž výherce si s Organizátorem dohodne
kombinaci hodnoty voucherů od jednotlivých partnerů a tato dohoda bude potvrzena písemně e-mailem.
Potvrzenou dohodu nelze změnit. Pokud nebude dohoda výhercem potvrzena písemně nejpozději 15. 12. 2016,
nárok výherce na výhru zaniká.
Vouchery výherce obdrží do 31. 12. 2016.
Platnost voucherů je do 30. 6. 2017, nebude-li na voucherech uvedeno jinak.
VI. Všeobecná ustanovení
Účastníci soutěže svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují se je
dodržovat.
Stavební spořitelna je oprávněna v případech hodných zvláštního zřetele změnit pravidla i podmínky soutěže,
místo konání, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Stavební spořitelna si vyhrazuje právo
rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže.
Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být
vyměněny za hotovost. Výhra v soutěži nebude předána v případě, kdy Stavební spořitelna zjistí porušení pravidel
účastníkem soutěže. Stavební spořitelna nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry,
nepřebírá vůči výherci žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherce nemá nárok na jakákoli jiná
plnění ze strany Stavební spořitelny než uvedená v těchto pravidlech.
Účastí v soutěži poskytuje účastník soutěže Pořadateli svůj souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení
v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v interní komunikaci FSČS a zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím
sdělené osobní údaje byly Organizátorem po dobu nezbytně nutnou používány a zpracovávány za účelem
vyhodnocení soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to
písemnou formou na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli.
Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.csas.cz/vyhrajtesburinkou.
Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 15. 8. 2016

