
VYHRAJTE POUKÁZKU NA NÁKUP BYTOVÝCH DOPLŇKŮ F&F HOME 

v hodnotě 1.000 Kč 

Vyzdobte svůj domov s novou kolekcí bytových doplňků F&F Home 

Vybírat můžete hned ze čtyř zbrusu nových kolekcí, které v sobě snoubí nejnovější trendy ze 

světa módy a designu – MARRAKESH EXPRESS, GRACE, RETRO RETREAT a F&F 

Home BASICS. Každá z linií se vyznačuje hned několika charakteristickými prvky, jako 

použité materiály, dekory, barevná škála či způsob zpracování. To vše se vždy prolíná 

bohatou paletou doplňků do ložnice, obývacího pokoje, kuchyně i koupelny, což zaručuje 

dokonalou inspiraci, jak doladit interiér skutečně až do posledního detailu. S F&F Home 

vykouzlíte útulný domov, do kterého se budete rádi vracet. Více na F-F.com  

Soutěžní otázka: Kolekce F&F Home je dostupná:  

1) v obchodní síti Tesco 

2) v prodejnách F&F Home 

3) v prodejnách Ikea 

 

 

SMS s odpovědí posílejte od 9. 9. do 14. 9. 2014 na číslo 907 99 10 
Ve tvaru: HOMEmezeraODPOVEDmezeraJMENOmezeraADRESAmezeraPSC 

Např.: HOME B Jana Novakova Prazska 12 Olomouc 77900. Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. 

Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s., www.platmobilem.cz. Infolinka: 296 363 199, po-

pá 8-16 hod. 

 

Vyhrává 6 výherců, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku a jejichž SMS byla doručena 

ve výherním pořadí 1., 2., 3., 4., 5., 6. SMS v pořadí ze všech SMS obsahujících správnou 

odpověď. V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou odpovědí než je počet 

SMS potřebných k určení 6 výherních pořadí (tj. méně než 6 SMS se správnou odpovědí), 

propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. 

 

Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců 

v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou 

výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět 

společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce 

vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Doksanskou (tel. 225 977 743, 

email: barbora.doksanska@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER 

a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu 

výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce 

nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti 

CZECH NEWS CENTER a.s. 

 

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro 

příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou 

zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do 

uzávěrky soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru 

obsahujícím správnou odpověď. O správnosti, resp. nesprávnosti odpovědí, které byly 

doručeny SMS zprávou, budou účastnící soutěže informováni zpětnou SMS zprávou. Každý 

účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do dané 

http://www.platmobilem.cz/


soutěže zaslat maximálně 20 SMS, zároveň může účastník soutěže obsadit pouze jedno 

výherní pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze 

dvou či více telefonních čísel, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní 

pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož 

SMS se správnou odpovědí byla doručena jako následující po SMS, která byla doručena ve 

výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže. Při určení dalších výherních pořadí se 

přihlíží i k takovým SMS zprávám, které byly zaslány do soutěže shora uvedeným způsobem 

v rozporu s pravidly, pokud jsou zaslány ve správném tvaru a obsahují správnou odpověď. 

V případě, že by účastník soutěže při užití jednoho telefonního čísla obsadil v rozporu 

s pravidly dvě či více výherních pořadí, započítá se mu pouze nejdříve dosažené výherní 

pořadí. U zbylých výherních pořadí, která takový účastník obsadil v rozporu s pravidly se 

bude postupovat shora uvedeným způsobem. V případě, že účastník soutěže soutěží z vícero 

telefonních čísel, či z jednoho telefonního čísla překročí limit 20 SMS či účastník soutěže, 

který již obsadil výherní pořadí, zasílá do soutěže v rozporu s pravidly další SMS zprávy, 

v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných 

v rozporu s pravidly soutěže. 

 

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. 

Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy 

organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v 

soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a 

fotografie v týdeníku Blesk pro ženy a na serveru www.bleskprozeny.cz. Účastník soutěže 

dále dává souhlas s tím, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je oprávněna 

zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, 

příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem 

soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým 

aktivitám společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejích klientů. Tyto osobní údaje jsou 

poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně 

odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si 

vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou 

soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS 

CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci. 

 


