
       
   
 
 
 
 

SOUTĚŽ O MODEL LETADLA BOEING 747/8, 1:200, LUFTHANSA 
 

Pravidla soutěže 
 

1. „Soutě žo model letadla Boeing 747/8, 1:200, Lufthansa“ (dále jen „soutěž“) pořádá 
společnost STUDENT AGENCY k.s. se sídlem nám. Svobody 17, 602 00 Brno IČO: 
25317075 (dále jen „STUDENT AGENCY“). 

2. Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR, který v období od 11. 6. 2018 do 13.6.2018 odpoví 
na soutěžní otázku, která bude zveřejněna na facebookovém profilu Letenky od STUDENT 
AGENCY a facebookovém profilu STUDENT AGENCY. 

 
Správné odpovědi mohou soutěžící odesílat od  11. 6. 2018 do 13. 6. 2018 do 24:00 hod. 
 

3. Z jednoho facebookového profilu je možné odeslat pouze jednu odpověď. Soutěžící se může 
soutěže zúčastnit pouze jednou. 

 
4. Jméno výherce bude uveřejněno v komentáři u soutěžního postu na facebookovém profilu 

Letenky Student Agency a STUDENT AGNECY 12. 6. 2018 nejpozději v 18:00 hod. 
 

5. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci STUDENT AGENCY a jejich rodinní příslušníci. 
 

6. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor 
soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými 
soutěžícími. 
 

7. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které budou jednat v rozporu s pravidly, 
nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže-li se, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, 
např. v důsledku nepravdivých informací, jež poskytla, nemá nárok na výhru. 

8. Výhru získá soutěžící, který správně odpoví na otázku a jehož profil náhodně vybereme. 
 

9. Výherce získá model letadla Boeing 747-8, 1:200, Lufthansa.  
 

10. Výherce bude kontaktován do soukromé zprávy na facebookovém profilu, ze kterého přišly 
správné odpovědi. 

 
11. Pokud výherce nepotvrdí přijetí výhry a převzetí výhry do 5. 6. 2018 do 12:00 hod., nárok na 

výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch společnosti STUDENT AGENCY. 
 

12. Výhru soutěžícímu zašleme po domluvě na jednu z našich poboček. Výhru není možné 
odeslat poštou.  

 
13. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně. 

 
14. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí potvrzuje, že se seznámil se Zásadami Ochrany osobních 

údajů, které jsou volně k dispozici na našich webových stránkách zde.  



 
 

15. STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo 
zpracování došlých komentářů s odpovědí na otázky a má právo konečného rozhodnutí ve 
všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. STUDENT AGENCY je oprávněna 
kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez 
udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny v komentáři u soutěžního postu 

na facebookovém profilu Letenky Student  Agency. 
 

 
16. Tato pravidla jsou platná a účinná od 11. 6. 2018. 

 
 
 
 
 


