
                                     

STUDENT AGENCY NADĚLUJE IPHONY K LETENKÁM EMIRATES

 Pravidla 

1. „STUDENT AGENCY naděluje iPhony k letenkám Emirates“ pořádá společnost STUDENT AGENCY k.s. 
se sídlem nám. Svobody 17, 602 00 Brno IČO: 25317075 (dále jen „STUDENT AGENCY“).

2. Zúčastnit se může každý občan starší 15-ti let, který si v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016 zakoupí 
prostřednictvím webových stránek www.studentagency.cz nebo v pobočce STUDENT
AGENCY alespoň jednu letenku validovanou na leteckou společnost Emirates s odletem z
Prahy a proletem od 1. 11. 2016 do 30. 5. 2017.

3. Týká se pouze letenek, které byly vystaveny v období 1. 11. - 30. 11. 2016, rezervované
online, tj. prostřednictvím webových stránek www.studentagency.cz nebo v pobočce STUDENT
AGENCY. Vystavené letenky budou uloženy a seřazeny v pořadí, v jakém byly vystaveny.

4. Jména nových majitelů iPhonu SE budou uveřejněna na stránkách www.studentagency.cz ve středu 7. 
12. 2016 ve 12:00 hod.

5. Zúčastnit  se nemohou zaměstnanci STUDENT AGENCY a jejich rodinní příslušníci. Vybrány budou 
pouze letenky, které splní stanovené podmínky. Organizátor má právo výsledného posouzení splnění 
stanovených podmínek. Osoby, které nesplní podmínky účasti, nebo které budou jednat v rozporu s pravidly,
budou vylouženy. 

7. IPhone získává ten, kdo v období od 1. 11. do 30. 11. 2016 zakoupí prostřednictvím webových stránek 
www.studentagency.cz nebo v pobočce STUDENT AGENCY alespoň jednu letenku validovanou na 
leteckou společnost Emirates s odletem z Prahy proletem od 1. 11. 2016 do 30. 5. 2017., a jehož letenka 
bude ve výše uvedeném období vystavena jako 50., 100., 150., 200., 250., 300., 350., 400., 450. a 500. v 
pořadí.

8. Každý výherce získává iPhone SE 16GB.

9. Nový majitel iPhonu bude společností STUDENT AGENCY kontaktován na e-mailové adrese, kterou 
uvede jako kontaktní při rezervaci letenek. Pokud nebude převzetí telefonu potvrzeno do 14. 12. 2016 do 
16:00 hod., nárok na iPhone zaniká a propadá ve prospěch společnosti STUDENT AGENCY. Účast ani 
výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně. 

10. Výhra bude k vyzvednutí v kancelářích STUDENT AGENCY.

11. Účastníci souhlasí se zařazením všech vyplněných osobních údajů  (dále jen „údaje“) do databáze 
společnosti STUDENT AGENCY jakožto správce (dále jen „Společnost“). 

12. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 11. 2016. 




