
SOUTĚŽ – 7000. uživatel portálu a aplikace Můj domov 
 

Pravidla soutěže: 
 
1. Společnost Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 05253268 (dále jen “Organizátor”), vyhlašuje na stránkách Magazínu Heimstaden Soutěž 
o 7.000. uživatele portálu a aplikace Můj domov (dále též jen „Soutěž“).  
 
2. Soutěž bude probíhat od 21. 9. 2020 do 30.4.2021 (dále jen „Doba platnosti Soutěže“).  
 
3. Uživatel, který uzavře v souladu se Smluvními podmínkami online platformy „Můj domov“ (dále též 
jen „Smluvní podmínky“) smlouvu o užívání online platformy Můj domov (dále též jen „Platforma Můj 
domov“) a provede aktivaci uživatelského účtu v souladu se Smluvními podmínkami jako 7.000. 
(sedmitisící) uživatel v pořadí, se stává výhercem Soutěže (dále též jen „Výherce“) a získává nárok na 
výhru v podobě dárkového voucheru do obchodního domu IKEA v hodnotě 1.000,- Kč (dále též jen 
„výhra“). Výherce, tzn. v pořadí sedmitisící (7000) uživatel Platformy Můj domov, je v Soutěži 
identifikován prostřednictvím interního informačního systému Organizátora, který eviduje pořadí 
jednotlivých přihlášených uživatelů Platformy Můj domov. 
 
4. Soutěže se nesmí zúčastnit žádná z osob zaměstnaná nebo spolupracující s Organizátorem soutěže. 
 
5. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím telefonního čísla, popř. e-mailové adresy 
evidované v systému Organizátora, příp. přímo prostřednictvím Platformy Můj domov, do 14 dnů po 
ukončení Soutěže.  
 
6. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. 
Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než uvedeném plnění. Výhru není možné 
vymáhat soudní cestou. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu výhry, Organizátor si 
vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla Soutěže či Soutěž zrušit nebo v průběhu Doby 
její platnosti Soutěž předčasně ukončit, bez povinnosti odškodnění těch, kteří podmínky Soutěže 
alespoň částečně splnili. Změna pravidel, zrušení nebo předčasné ukončení Soutěže bude oznámeno 
na internetových stránkách Organizátora www.heimstaden.cz. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v 
Soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování 
Organizátorovi soutěže. 
 
7. Způsob předání a čerpání výhry závisí na domluvě s Výhercem a s poskytovatelem výhry, tzn. 
Organizátorem. V případě, že se Organizátorovi nepodaří běžným způsobem doručit výhru na 
uvedenou kontaktní adresu Výherce evidovanou v systému Organizátora, zaniká nárok Výherce na 
získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či 
charitativním účelům Organizátora Soutěže. 
 
8. Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými 
prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, 
kde budou informace o Soutěži uveřejněny. 


