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PRAVIDLA SOUTĚŽE
„SOUTĚŽ O VÝHRU 3 DÁRKOVÝCH POUKAZŮ NA NÁKUP 

V KRÁLOVSTVÍ HRAČEK BAMBULE“
(dále jen „Soutěž“)

1. Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastníci soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 
49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“ 
nebo „Raiffeisenbank“).

1.2 Účastníky marketingové akce (dále jen „Účastník“) jsou všichni držitelé kreditních nebo debetních karet s logem PREMIUM 
RB CLUB/VIP PREMIUM RB CLUB od Raiffeisenbank, kteří během Soutěžního období nakoupí v prodejnách nebo v e-sho-
pu Království hraček Bambule minimálně v hodnotě 1 500 Kč.

2. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:

2.1 „Kartou“ se rozumí hlavní (nikoliv Dodatková) kreditní nebo debetní karta s logem PREMIUM RB CLUB/VIP PREMIUM RB CLUB.

2.2  „Pravidla“ znamenají tato pravidla Soutěže.

2.3  „Soutěžní období“ znamená období od 1. 12. 2019 do 20. 12. 2019 včetně.

2.4  „Výhra” znamená 3x dárkový poukaz na nákup v hodnotě 1 500 Kč v kamenných prodejnách nebo v e-shopu Království 
hraček Bambule,které mají Účastníci možnost získat po splnění Pravidel Soutěže.

2.5  „Nákupem“ se rozumí provedení transakce Kartou u obchodníka Království hraček Bambule uskutečněné v kamenných 
prodejnách nebo v e-shopu v minimální hodně 1 500 Kč.

2.6 „Království hraček Bambule“ znamená společnost ALLTOYS, spol. s.r.o. se sídlem Praha 2 – Nové Město, Na Rybníčku 
1364/12, 120 00, IČ: 46982671.

3. Podmínky Soutěže a podmínky získání Výher

3.1 Účastník se k účasti v Soutěži připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že splní všechny podmínky 
účasti v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech.

3.2 Podmínkou pro účast Účastníka v Soutěži je v Soutěžním období uskutečnit Nákup v kamenné prodejně nebo v e-shopu 
Království hraček Bambule v minimální hodnotě 1 500 Kč. 

3.3 Účastníci, kteří splní podmínku účasti uvedenou v bodě 3.2 těchto Pravidel, se zúčastní losování o Výhru. Akce se zúčastní 
každý Účastník, který provede v Soutěžním období Nákup v Království hraček Bambule v minimální hodnotě 1 500 Kč.

3.4 Výhercem Výhry se stanou tři Účastníci, kteří budou vylosováni ze všech Účastníků, kteří splnili podmínku uvedenou v bodě 
3.2 těchto Pravidel.

3.5 Losování proběhne do 12. 1. 2020 a to automatizovaně a anonymizovaně v Bance. 

3.6 Výherci budou kontaktováni o Výhře telefonicky na telefonní číslo, které uvedli Bance jako kontaktní. Povinností každého 
Účastníka je mít u Banky vedené aktuální kontaktní telefonní číslo i aktuální e-mailovou adresu a Banka nenese odpověd-
nost za situace, kdy se Účastníka opakovaně nepodaří kontaktovat. 

3.7 Výherce ztrácí nárok na Výhru, pokud se ho/ji opakovaně nepodaří telefonicky zastihnout nebo si dle dohody Výhru nevy-
zvedne. V takovém případě získá Výhru jiný Účastník, který bude vybrán způsobem popsaným v bodech 3.4 a 3.5. 
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4. Ostatní pravidla marketingové akce

4.1 Banka nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací Výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než 
stanovené těmito Pravidly a výherci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Banky, než uvedená v těchto Pravidlech. 
Banka zejména nenese odpovědnost za účast v této Soutěži, za uplatnění Výhry a za jakékoliv vady Výhry. Výherci budou 
své nároky z odpovědnosti za vady na Výhrách uplatňovat přímo u osob zajištujících uplatnění Výhry. Výhry není možné 
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

4.2 Banka není odpovědná za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

4.3 Banka si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv přerušit 
nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne zveřejnění Soutěže. Účast v Soutěži ani Výhry nelze vymáhat soudní 
cestou.

4.4 Pravidla soutěže jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách www.rb.cz. Pravidla soutěže a právní 
vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky.

4.5 Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 12. 2019.

4.6 Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci Banky.


