
Podmínky a pravidla soutěže „Rozdáváme desetisíce“ – SOUTĚŽ číslo 2. 
 

1. Zahájení soutěže 22.2.2021 ve 12.00 hodin  

2. Ukončení soutěže 28.2.2021 ve 12.00 hodin  

3. Vyhlášení vítěze soutěže 2.3.2021 ve 12.00-13.00 hodin  

4. Předmět soutěže: v termínu od zahájení do ukončení soutěže (v náhodně vybraném termínu)  bude na 

webu www.eshop-palmira.cz umístěn text „NOVÝ ROK“ (bez uvozovek). Do textu „NOVÝ ROK“ bude 

„vložen“ jeden další znak. Text bude tedy vypadat například „NOVÝ R1OK“ nebo „NxOVÝ ROK “ nebo 

„NOVÝ ROKq“ a podobně.  

5. Upravený text „NOVÝ ROK“ bude uložen pouze v textové části popisu výrobků nazvané 

<Kompletní_specifikace> a jen jednou v jedné ze sekcí. Hledejte pouze v sekcích: 

a. <Přístřešky na auta obloukové> 
b. <Garáže> 

6. Vaším úkolem bude najít tento upravený text, opsat si číslo produktu (ve vrchní části stránky) a nám 
zaslat na e-mailovou adresu : info.mywood@gmail.com mail, kde napíšete : 

a. do předmětu mailu : Soutěž č.2  

b. do textové části  
i. na první řádku číslo produktu (pozor opisujte pečlivě číslo produktu a uveďte pomlčky a 

další znaky (např.:  0012-04) 

ii. na druhou řádku nalezený text (např.: NOVÝ R1OK )  

iii. na třetí řádku jméno, adresu a telefon (pokud nechcete uvádět jméno, adresu či telefon, 

pak v případě výhry se s Vámi spojíme přes Váš odesílací e-mail) 

iv. na čtvrtou řádku napíšete text „souhlasím se zpracováním osobních údajů pouze pro 

účely soutěže“ 

v. na pátý řádek napíšete „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ se zveřejněním mé identity 

v případě výhry. (pozn.: nebudete-li souhlasit, zveřejníme pouze 3 první písmena na 

začátku a 5 písmen na konci Vaší e-mailové adresy). Tedy použijeme identifikaci 

způsobem například  pet….nam.cz nebo jan…lny.cz nebo iva…il.com 

7. Vítěz soutěže bude soutěžící, který najde upravený text „NOVÝ ROK“ a pošle nám správné číslo 
produktu, kde jste text našli. Abychom zvýšili pravděpodobnost pro soutěžící a vyloučili případné 

„roboty“ vítězem bude účastník soutěže, který jako v pořadí třetí odpoví správnou odpověď a zašle ji 

náš e-mail. 

8. Dne 3.2.2021 ve 12.00-13.00 hodin uveřejníme vítěze soutěže, který vyhrál 10.000,- Kč  (na stránkách 

www.eshop-palmira.cz a www.facebook.com/Pristresky) 

9. Nebude-li vyhlášen vítěz soutěže z jakéhokoliv důvodu, pak výhra se převádí do dalšího kola soutěže 

s tím, že v dalším kole budou vyhlášeni 2 (dva) vítězi. 

10. Vítěze soutěže budeme kontaktovat druhý den tedy 4.3.2021 telefonicky, e-mailem či písemně a 

dohodneme si způsob vyplacení částky 10.000,- Kč. Vzhledem ke koronavirové situaci upřednostníme 

převod na účet. 

11.  
Přejeme Vám úspěch v soutěži a radost z výhry. 

 

*) ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci firmy a dále zaměstnanci dodavatelských firem 

*) soutěžící a výherce nemají nárok na jiná náhradní plnění než ta, která jsou uvedeny v podmínkách        

     soutěže 

*) soutěžící se mohou v každém kole soutěže účastnit pouze jednou 

 

 

Soutěž budeme během roku opakovat v cca měsíčních intervalech.  
Plánujeme celkově 10 opakování. Toto je druhé kolo soutěže 

Proto sledujte naše stránky: 
www.eshop-palmira.cz náš firemní webové stránky a 

www.facebook.com/Pristresky naše stránky na Facebooku 

 

 


