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ABB S.R.O., ELEKTROTECHNIKA 

Pravidla propagační spotřebitelské soutěže  
„Vyfoť modulárky. Rozjeď to ELEKTRO!“ 
Od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020. 
 
1. Pořadatel a administrátor  
Pořadatelem a administrátorem propagační spotřebitelské soutěže „Vyfoť modulárky. Rozjeď to ELEKTRO!“ 
(dále jen „soutěž“) je ABB s.r.o., Elektrotechnika, se sídlem Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČO: 49682563, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79391 (dále jen „pořadatel“).  
 
2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže  
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání“ soutěže) v období od 1. dubna do 31. srpna 2020 
včetně (dále jen „rozhodné období“).  
 
Do soutěže jsou zapojeny všechny rozvodnice ABB a všechny modulární přístroje ABB umožňující montáž na DIN lištu 
(dále jen „soutěžní výrobek“). Soutěž se vztahuje na ty soutěžní výrobky, které jsou prodávány v místě konání 
soutěže v období od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020.  
 
3. Účastníci soutěže  
Soutěže se může účastnit fyzická nebo právnická osoba, podnikající na základě Živnostenského oprávnění v oboru 
elektroinstalace, která splní všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“).  
 
4. Účast v soutěži  
Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období:  
 
a) zakoupí soutěžní výrobky ABB v místě konání a tyto soutěžní výrobky instaluje dle platných pravidel do 
rozvodnice či rozvodnic; 
 
b) zašle fotografii s instalovanými soutěžními výrobky (dále jen “soutěžní fotografie”) na adresu ABB s.r.o., 
Resslova 3, 466 02, Jablonec nad Nisou nebo na e-mailovou adresu epj.jablonec@cz.abb.com s označením Vyfoť a 
vyhraj s ABB včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt) pro účely zaslání výhry.  
 
 
5. Vyhodnocení účasti v soutěži  
Na základě zaslané soutěžní fotografie provede pořadatel vyhodnocení dle následujících pravidel:  
 
  



a) Za instalovaný soutěžní výrobek o instalační šířce jednoho modulu bude účastníkovi přidělen jeden bod, v 
případě soutěžního výrobku o instalační šířce dvou modulů 2 body, v případě soutěžního výrobku o instalační šířce 
tří modulů 3 body a podobně.  
 
b) Na základě zaslané fotografie bude vyhodnocen počet bodů.  
 
c) V případě, že soutěžní výrobky budou instalovány v rozvodnici ABB, bude výsledný počet bodů násoben 
koeficientem 1,5.  
 
d) Dle výsledného bodového součtu bude účastníkovi zaslána okamžitá výhra dle níže uvedené tabulky.  
 
e) V případě zaslání většího počtu soutěžních fotografií v jednom e-mailu, je vyhodnocena celá zásilka dohromady a 
body se pro stanovení výhry sčítají. Naopak pokud účastník soutěže rozdělí soutěžní fotografie do několika e-mailů, 
bude každý e-mail vyhodnocen zvlášť a účastník bude odměněn několika méně hodnotnými výhrami.  
 
f) Soutěžní fotografii je možno do soutěže zapojit pouze jednou.  
 
g) Každá soutěžní zásilka (e-mail, poštovní doručení) postupuje do závěrečného losování o hlavní výhry, které 
proběhne po skončení soutěže, nejpozději do 10. září 2020. V případě zaslání více soutěžních zásilek (e-mailů) od 
jednoho účastníka soutěže se pravděpodobnost na dosažení hlavní výhry ve slosování zvyšuje.  Každá soutěžní 
zásilka (e-mail, poštovní doručení) postupuje do závěrečného losování o hlavní výhry pouze jednou.  
 
 

Okamžitá výhra   Počet bodů 

Příklepový vrták TE-CX 6/17 MP50 značky Hilti   18 – 35 

Rozbrušovací kotouč P-S 125/22.2 značky Hilti   36 - 53 

Sada bitů S-BSC UNI 50/2" T značky Hilti   54 - 71 

Sada bitů S-BSC+ UNI 25/1" T značky Hilti   72 - 149 

Šroubovák S-SD-S VDE QC značky Hilti   150 – 299 

Laserový dálkoměr PD-S značky Hilti   300 - 499 

Příklepová vrtací korunka TE-Y-BK značky Hilti   500 – 999 

Sada nářadí značky Hilti – aku vrtací šroubovák SF 2-A, 
aku šroubovák s příklepem SID 2-A, akumulátor (2x), 
nabíječka   1 000 a více 

 

 

  
  

Soutěž je určena pro rezidenční a bytový segment s instalací modulárních přístrojů do 63 A (včetně), které jsou 
v takovýchto aplikacích obvyklé. Soutěž není určena pro výrobce strojů, průmyslových rozvaděčů, strojních zařízení 
a průmyslové aplikace. ABB si vyhrazuje právo v případě pochybností, která souvisí s nesplněním podmínek, 
nezahrnout zaslaný příspěvek do soutěže. O této skutečnosti bude soutěžící informován.  
 
Odesláním soutěžní fotografie účastník souhlasí s těmito podmínkami soutěže a zapojí se do soutěže.  
Po skončení akce budou jména výherců hlavních výher zveřejněna na webových stránkách pořadatele.  
 
Okamžité výhry budou výhercům, kteří splnili podmínky těchto pravidel, zaslány nebo předány osobně nejpozději 
do 15 pracovních dnů od obdržení soutěžní zásilky.  
 
Hlavní výhry  
1. cena: elektroskútr NIU N Sport 
2. cena: Elektrokolo Specialized Turbo Levo 
3. – 5. cena: Elektrokoloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 
 
6. Osobnostní práva, autorská práva  
Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, společnosti dále souhlas s uveřejněním svého 
jména, příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, 
případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném společností a s využitím k propagačním účelům.  



 
Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny fotografie, které jsou dle výlučného rozhodnutí provozovatele protizákonné, 
nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel 
apeluje na účastníky, aby při pořizování fotografií neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a 
zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit ze soutěže fotografie, které jsou dle jeho 
rozhodnutí z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového 
rozhodnutí. To platí i o fotografiích technicky nepoužitelných.  
 
Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím zaslané fotografie a že jím zaslaná fotografie neporušuje žádná 
práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl ve fotografii zachycených apod.) ani jiné zákonné 
podmínky. Účastník souhlasí se skutečností, že jím odevzdaná fotografie včetně jména autora může být zveřejněna 
na Internetu v souvislosti s touto akcí a uděluje provozovateli k tomu bezplatnou licenci. Účastník bere na vědomí, 
že jednou zveřejněná fotografie se může na Internetu šířit mimo vůli provozovatele a že za takové šíření 
provozovatel neodpovídá.  
 
7. Informace o zpracování osobních údajů  
Osobní údaje, tvořící součást vstupu do soutěže (jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt) užívá Pořadatel pouze 
pro uspořádání této soutěže, řádně je chrání a nepředává je k využití žádné třetí straně. V souladu s Nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
(GDPR) zde Pořadatel informuje o základních podmínkách zpracování osobních údajů: 
 

Totožnost a kontaktní údaje správce  ABB s.r.o., IČO 49682563, Spisová značka C 79391 vedená u 
Městského soudu v Praze, sídlo Vyskočilova 1561/4a, 
Michle, 140 00 Praha 4, Kontaktní E-mail: [ ]  

Rozsah zpracovávaných údajů  Jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, účast v soutěži, 
fotografie  

Účely zpracování  Výlučně pořádání této soutěže  

Právní základ pro zpracování  Plnění smlouvy (veřejného příslibu Pořadatele) dle čl. 6, 
odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení,  

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy  Po dobu nezbytně nutnou k uspořádání soutěže, u výherců 
po dobu danou obecně závaznými předpisy  

Poučení subjektu údajů  Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze zúčastnit 
této soutěže. Máte právo na přístup k osobním údajům, 
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. 
Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a 
právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli 
souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo 
dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše 
uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, 
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7.  

 
8. Závěrečná ustanovení  
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody 
na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.  
 
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není 
možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.  
 
Zjistí-li pořadatel spáchání podvodného nebo nekalého jednání některého z účastníků či jiné osoby, která 
dopomohla účastníkovi k získání výhry, výhra se nepředá.  
 
Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit 
pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na stránkách 
společnosti pořadatele.  
 
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a 
těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.  
Výhry případně vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní. 
 



Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení 
soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na předložení a kontrolu nákupního dokladu v souvislosti s nákupem 
soutěžních výrobků, případně fyzickou kontrolu realizované soutěžní instalace.  
Pořadatel soutěže má nárok na vyřazení soutěžní fotografie ze soutěže a následného slosování v případě zjištění 
vážných pochybností při posuzování zaslané soutěžní zásilky.  
 
Platnost pravidel soutěže je časově omezena.  
 
V Jablonci nad Nisou dne 1. 4. 2020  
Ing. Pavel Kutek  
Product Marketing Director 


