
Oplatková soutěž 07.10.2013 - 12.12.2013

Úplné znění podmínek soutěže

I. Vyhlašovatel

PROFIKA s.r.o.

U Lesa 87, 250 90 Nové Jirny, korespondenční adresa: PROFIKA s.r.o. , Průmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou

IČO: 46359982

www.profika.cz

II. Výhry v „Oplatkové soutěži“ 

Cena A Tablet Samsung Galaxy 

Cena B Tablet Samsung Galaxy 

Cena C Tablet Samsung Galaxy

Cena D Tablet Samsung Galaxy

Cena E                             5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena F                             5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena G                             5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena H                             5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena CH                          5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena I                              5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena J                              5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena K                             5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena L                             5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena M                            5-denní kurz CNC obrábění a programování 

Cena N,O,P,R,S,T           Polokošile PROFIKA Marine

(všechny kurzy jsou včetně: ubytování, snídaně, oběda, kurzovného a školících materiálů. Kurz je určen jak úplným začátečníkům, 

tak i zkušeným profesionálům. Ceny se mohou bez upozornění soutěžícím změnit).

III. Trvání soutěže a termíny

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v termínu od 07.10.2013 do 12.12. 2013 včetně (dále 

jen „doba konání soutěže“).

Losování přihlášených soutěžících, kteří správně odpověděli na 3 otázky a zadali své “unikátní číslo”, proběhne do 20.12.2013.

Výherní listina bude uveřejněna na www.profika.cz

IV. Podmínky soutěže

Účastníkem Oplatkové soutěže (dále jen "účastník") se stává každá fyzická osoba, která navštíví náš stánek na veletrhu MSV 

v Brně, kde dostane spolu s originální oplatkou své unikátní číslo a dobře zodpoví otázky uveřejněné na stránkách 

www.profika.cz. Odpověď musí být zaslána výhradně prostřednictvím vyplněného kontaktního formuláře na webových 

stránkách www.profika.cz v sekci “Veletržní akce 2013”. Odpověď zaslaná prostým e-mailem bude ze slosování vyřazena. 

Zároveň bude vyřazena každá odpověď, která nebude obsahovat “unikátní číslo”.



Soutěžní otázky zní:

1) kolik řízených os má CNC automatický soustruh Hanwha XDI20…………..?

2) Jaké jsou rychloposuvy v ose „Z“ CNC dvoustolového vertikálního centra i-CUT380TD ……?

3) Jaké je maximální zatížení stolu na CNC vysokorychlostním horizontálním centru HS8000 ……?

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci PROFIKA s.r.o. a její dodavatelé. V případě, že se výhercem stane zaměstnanec 

uvedené společnosti, nebo její dodavatel, pokračuje losování znovu o jeho cenu.

PROFIKA výherní ceny budou připraveny k odeslání do 30 pracovních dnů od vyhlášení, jednotlivým přihlášeným vítězům.

Každý jednotlivý výherce se, po přečtení výherní listiny, přihlásí o svou cenu nejpozději do 10 kalendářních dnů od slosování na 

webu www.profika.cz , v sekci „Poptávka“. V případě výhry polokošile PROFIKA MARINE, uvede požadovanou velikost. Tato ale 

není ze strany vyhlašovatele zaručena. Po tomto termínu budou nepřihlášené ceny věnovány, podle povahy ceny, na dobročinné 

účely, nebo použity jako další ceny do následujících soutěží.

Ceny není možné vymáhat soudní cestou a není na ně žádný právní nárok. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. 

Případná výhra 5-denního kurzu obrábění je přenosná. Výherce nahlásí svého zástupce na www.profika.cz, nejpozději 3 dny před 

začátkem konání kurzu.

Vyhlašovatel a organizátor soutěže PROFIKA s.r.o., si vyhrazuje právo, kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či 

soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá žádný nárok 

výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti, ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

V případě vyprodání výher, nebo jejich nedostupnosti na trhu, budou slosovány jiné výhry v podobné finanční hodnotě. Účastí v 

soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Výherce svým 

vstupem do hry dává také souhlas se zveřejněním svého jména na stránkách www.profika.cz  jako výherce.

Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizace této soutěže

V. Další ustanovení

PROFIKA s.r.o. si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. PROFIKA

s.r.o. je zároveň oprávněna soutěž kdykoli změnit, zrušit, či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou 

je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti 

odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či 

poškození výher.

Paralelně probíhá i druhá soutěž partnera Oplatkové soutěže, firmy technology-support s.r.o. Druhé unikátní číslo lze získat v hale 

P na stánku č.132. Druhá registrace na stránkách www.t-support.cz.




