Pravidla a podmínky prodejní akce
„VYHRAJTE FENDER AMERICAN ELITE STRATOCASTER“
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR PRODEJNÍ AKCE:
Pořadatelem prodejní akce je společnost Fender Musical Instruments Europe Ltd.,
sídlící na adrese Leo House, Birches Industrial Estate, East Grinstead, RH19 IQZ, Velká
Británie (dále jen „Pořadatel“).
Organizátorem Prodejní akce je společnost Fox Hunter, s.r.o., se sídlem Přemyslovská
211, 130 00, Praha 3, IČ: 27936325, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 127722 (dále jen „Organizátor“).
2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PRODEJNÍ AKCE:
Prodejní akce probíhá v termínu od 7.6.2016 od 8:00 hod. do 30.6.2016 do 24:00 hod.
(dále jen “Doba konání prodejní akce”) ve vybraných obchodech prodejců produktů
značky Fender (dále jen “Prodejny”). Akce platí pouze na nákup v těchto prodejnách:
Melodia, Kladská 1117/25,500 03, Hradec Králové
Kytary.cz, Děkanská vinice I. 1644/9,140 00, Praha 4
Music Data, U Tržiště 1,594 01, Velké Meziříčí
Kytary.cz, Lidická 1869/28,602 00, Brno
Muziker, OC Aupark, Námestie Osloboditeľov 1, Košice 1, 040 01
Muziker, OC Aupark, Einsteinova 18, Bratislava 5, 851 01
3. ÚČASTNÍK PRODEJNÍ AKCE:
Účastníkem Prodejní akce se může stát výhradně fyzická osoba starší 18 let s trvalým
bydlištěm a s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice. Osoby
mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (dále
jen “Účastník”).
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru
s Organizátorem či Pořadatelem, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné
příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby
blízké ve smyslu §116 a §117 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.  Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně
nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4. těchto pravidel.
4. PODMÍNKY ÚČASTI V PRODEJNÍ AKCI A URČENÍ VÝHERCŮ:
4.1. Podmínkou účasti v Prodejní akci je nákup libovolného produktu značky Fender
v hodnotě minimálně 300 Kč, resp. 10 EUR (dále jen “Produkty”), a to ve vybraných
Prodejnách, výhradně během Doby konání prodejní akce. Do Prodejní akce není
možné zapojit se dodatečně za nákupy uskutečněné před začátkem trvání akce.
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4.2. Podmínky pro zapojení do Prodejní akce:
4.2.1. Vyfoťte se na některé Prodejně s jednou z novinek značky Fender – American
Elite, Paramount nebo Bassbreaker. Na fotografii musí být na pozadí vidět i stojan
s elektrickými kytarami značky Fender
4.2.2. Nahrajte fotografii na svůj facebookový profil a sdílejte ho jako veřejný
příspěvek. Na fotografii označte a) Prodejnu, na které jste nákup uskutečnili,  
b) Novinku, se kterou se fotíte, hashtagem #FenderElite, #FenderParamount nebo
#FenderBassbreaker,  c) Soutěžní příspěvek hashtagem #FenderRoadshowCEE
4.2.3. Uschovejte pokladní doklad pro kontrolu
4.3. Vítězem Prodejní akce a držitelem výhry se stane Účastník, jehož fotografie bude
mít v okamžiku ukončení soutěže nejvíce lajků. V případě shodného nejvyššího počtu
bude mezi účastníky s nejvyšším počtem lajků rozhodnuto o vítězi znalostním kvízem.
4.4. Zapojit se do Prodejní akce je možné jen jednou. V případě vícenásobného
zapojení bude pro účely Prodejní akce zařazena jen první fotografie soutěžícího, bráno
dle data zveřejnění.
4.5. Vítěz získá výhru v podobě kytary FENDER AMERICAN ELITE STRATOCASTER.
4.6. Výhra bude vítězi předána přímo na Prodejně, ve které byla pořízena fotografie
a uskutečněn nákup.
4.7. Za soutěžícího je vždy považován majitel facebookového účtu, na kterém byla
zveřejněna soutěžní fotografie, bez ohledu na to, jestli ji tam umisťoval majitel
účtu osobně.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel nezodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí na Prodejní
akci. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí na
Prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Prodejní akci zkrátit,
přerušit nebo zrušit, případně změnit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího
trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, že dojde ke změnám
v pravidlech Prodejní akce, bude to provedeno písemně ve formě úpravy pravidel
zveřejněných na stránce www.foxhunter.eu/pravidlaCZ.pdf. Účinnost této změny
dodatku nastává v okamžiku zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje
právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Prodejní
akce. Vymáhání účasti a výher v této Prodejní akci soudní cestou je vyloučeno. Výsledky
Prodejní akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných
otázkách je vždy na Pořadateli Prodejní akce. Pořadatel neodpovídá za nedoručení,
ztrátu či poškození výher. Tato pravidla Prodejní akce se řídí českým právem a jsou
sestavena v souladu s platnou legislativou České republiky. Pravidla prodejní akce
nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce www.
foxhunter.eu/pravidlaCZ.pdf.
Soutěžící svojí účastí souhlasí s kompletními pravidly akce, která jsou umístěna
na webové stránce www.foxhunter.eu/pravidlaCZ.pdf
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