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Soutěž CUBE o kabelku The Snapshot od MARC JACOBS 
Podmínky akce 

1. Pořadatel a podmínky 

1.1 Pořadatelem soutěže o kabelku The Snapshot od MARC JACOBS, (dále jen Akce) je Burda 
International CZ s.r.o., IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 
(Pořadatel). 

1.2 Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele dostupnými 
z burda.cz/dokumenty. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito podmínkami, 
Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí dostupnými rovněž 
z burda.cz/dokumenty. 

2. Partneři Akce 

2.1 DENIM retail s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno – Trnitá. 

IČO: 037 39 091 

(Partneři) 

3. Kdo se může soutěže účastnit a kdo může vyhrát? 

3.1 Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, která souhlasí s těmito 
podmínkami Akce. 

3.2 Výhercem se stane soutěžící, který splnil podmínky účasti v Akci a byl vylosován 
Pořadatelem.  

4. Co může soutěžící vyhrát? 

4.1 Soutěžící může vyhrát ikonickou kabelku The Snapshot od značky MARC JACOBS 
v hodnotě do 10 000 Kč. 

5. Jak se může soutěžící soutěže zúčastnit? 

5.1 Soutěžící se do soutěže přihlásí na Instagramu Elle (https://www.instagram.com/elleczech) a 
to nejpozději do data uvedeného v Instagramovém postu. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit 
datum ukončení přihlašování do soutěže. 

5.2 Soutěžící odpoví na soutěžní otázku tak, jak je uvedeno v IG postu. 

6. Jak se rozhodne o výherci? 

6.1 Výherce bude vylosován ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky účasti. 

7. Zpracování osobních údajů 

7.1 V souvislosti s účastí na Akci budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, jak je to 
popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty. 
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8. Změny podmínek  

8.1 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v 
příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány alespoň náhradním 
způsobem. Výhry v této Akci nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné 
výhry, než která je Pořadatelem stanovena. 

8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo 
zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, bez udání důvodu. účastník v takovém případě nemá 
nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto podmínek informuje 
Pořadatel o takové změně účastníka na sociálních sítí, kde byla vyvěšena předchozí verze 
podmínek nebo emailem nebo SMS zprávou. Účastník je povinen se se změnami podmínek 
seznámit. 

 

  


