
 

 

 
Pravidla marketingové akce s názvem 
„Letní AKCE s časopisy ELLE a Apetit“ 

 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce  
“ LETNÍ AKCE s časopisy ELLE a Apetit“ (dále jen "marketingová akce"). Tato 
pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené 
marketingové akce (dále jen „Pravidla“). 
 
Pořadatel marketingové akce: 
 

 Raiffeisenbank a.s. 
 Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 
 IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Raiffeisenbank a.s.“) 

 
Vydavatel výhry: 
 

 Burda Media 2000 s.r.o. 
 Sídlo: Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce 90/1 
 IČO: 25611518 (dále jen „Vydavatel“) 

 
Účastník marketingové akce: 
 

 Účastníkem marketingové akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 
let s trvalým bydlištěm, nebo s dlouhodobým pobytem v České republice a 
s kontaktní adresou v České republice, která není k datu 31.3.2015 
držitelem/držitelkou jakékoliv Bezkontaktní nálepky vydané 
Raiffeisenbank a.s.  

 
 
 
Podmínky marketingové akce: 

1. Účastník se zapojí do marketingové akce tak, že si v období od 1.4. 2015 a 
nejpozději do 20.4.2015 sjedná Bezkontaktní nálepku ke své kreditní 
kartě od Raiffeisenbank nebo Debetní kartu ve formě Bezkontakní 
nálepky k vybraným typům účtů. Bezkontaktní nálepku ke kreditní kartě 
STYLE nebo DE LUXE si Účastník marketingové akce může sjednat na 
kterékoliv pobočce Raiffeisenbank. Debetní kartu ve formě Bezkontaktní 
nálepky si Účastík marketingové akce může sjednat k vybraným typům 
osobních účtů na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank a navíc jednoduše 
prostřednictvím internetového bankovnictví. Ve stejném období tj. od 
1.4.2015 do 20.4.2015 se tento Účastník zaregistruje vyplněním 
formuláře na internetových stránkách www.rb.cz/letoskartami. 
 



 

 

2. Výhru získá každý z Účastníků marketingové akce, kteří splní všechny v 
tomto dokumentu uvedené podmínky. Zejména pak nejdříve provedou 
všechny úkony uvedené v odstavci  1., části „Podmínky marketingové akce“, a to 
v jejich uvedeném pořadí.  

 
Tzn. Klient Bezkontaktní nálepku: 

o v období od 1.4.2015 do 20.4.2015 sjedná 
o v období od 1.4.2015 do 20.4.2015 se zaregistruje 

 
Pokud klient nesplní Podmínky marketingové akce ve výše stanoveném 
období, na půlroční předplatné časopisu ELLE nebo Apetit nemá nárok.  

 
 
Výhry: 
- půlroční předplatné časopisu ELLE nebo Apetit 
- Tištěný časopis 
- V počtu celkem 6 výtisků 
- V období 07/2015 až 12/2015 
- Vydavatel Burda Media 2000 s.r.o. 
- Zasilatel Česká pošta s.p. 
 
 
Vyhodnocení marketingové akce: 
Raiffeisenbank a.s. poskytne účastníkovi výhru za předpokladu splnění všech 
podmínek uvedených v těchto Pravidlech marketingové akce, přičemž výherci 
marketingové akce budou informováni do 20 pracovních dní po skončení 
marketingové akce, a to na základě posouzení splnění podmínek marketingové 
akce ze strany Raiffeisenbank a.s.. 
 
 
Předání výhry: 

 Výherci půlročního předplatného časopisu ELLE či Apetit budou o výhře 
informováni elektronicky na emailovou adresu , kterou uvedli do 
registračního formuláře, přímo Raiffeisenbank a.s   

 Půlroční předplatné platí pro měsíce 07/2015 až 12/2015.  
 První červencové číslo časopisu ELLE či Apetit účastník marketingové 

akce obdrží obyčejnou poštou na adresu vyplněnou v registračním 
formuláři.  

 Raiffeisenbank a.s. ani  Vydavatel časopisu neodpovídá za ztrátu, 
nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím 
pošty.  

 V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zahájí 
Vydavatel na písemnou žádost výherce reklamační řízení se zasilatelem 
Českou poštou s.p., sídlem: Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 909/4, 
IČO: 47114983 

 
 
 



 

 

Obecné podmínky: 
1. Do marketingové akce budou zařazeni ti účastníci, kteří zcela splní stanovené 
podmínky 
marketingové akce. Raiffeisenbank a.s. má právo výsledného posouzení splnění 
stanovených 
podmínek marketingové akce jednotlivými účastníky. 
2. Z marketingové akce jsou vyloučeni zaměstnanci Raiffeisenbank a.s. a jejích 
organizačních složek 
a zaměstnanci zprostředkovatelských společností, tiskáren a dalších subjektů 
zapojených do této 
reklamní akce včetně jejich rodinných příslušníků. 
3. Raiffeisenbank a.s. nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by 
mohlo dojít během 
trvání marketingové akce. 
4. Účastí v marketingové akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly 
marketingové akce a 
zavazuje se je plně dodržovat. 
5. Účast v marketingové akci ani výhry není možné vymáhat právní cestou.  
6. Hlavní výhry nelze měnit za jiné časopisy z nabídky Vydavatele.  
7. Výhry nelze vybrat v hotovosti. 
8. Na poskytnutí Bezkontaktní nálepky není ze strany účastníka marketingové 
akce právní nárok. 
9. Raiffeisenbank a.s. je oprávněna s konečnou platností vyloučit účastníka, a to v 
případě, že bude 
mít podezření, že účastník dosáhl výsledku v marketingové akci podvodným 
jednáním nebo 
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této 
marketingové 
akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. 
10. Organizátor marketingové akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo 
upravit pravidla 
marketingové akce či marketingovou akci úplně zrušit bez udání důvodů a 
stanovení náhrady. 
10. Účastí v marketingové akci vyslovuje účastník souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů 
organizátorem marketingové akce a poskytovatelem výhry, jakož i třetími 
osobami 
spolupracujícími s organizátorem marketingové akce a poskytovatelem výhry na 
smluvním 
základě, přičemž tyto osoby pro organizátora a/nebo poskytovatele výhry 
zajišťují mj. úkony 
spojené s realizací této marketingové akce. Uvedené údaje budou zpracovány pro 
účely 
vyhodnocení marketingové akce a po dobu trvání marketingové akce. Účastník 
svou účastí 
v marketingové akci zároveň potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která pro 
něj vyplývají ze 



 

 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, 
zejména s tím, 
že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo na přístup k nim a jejich opravu. 
Účastí 
v marketingové akci účastník zároveň vyslovuje svůj souhlas s tím, aby jej 
organizátor či 
poskytovatel výhry o poskytnutí výhry informoval prostřednictvím 
elektronických prostředků. 
11. Tato pravidla marketingové akce jsou zveřejněna na www.rb.cz/letoskartami 
12. Tato pravidla jsou účinná dnem jejich zveřejnění.  
 
 
 
 
 
 
Raiffeisenbank a.s., 1.4. 2015 
 


