
Podmínky SMS soutěže 
 
I. Provozovatel SMS soutěže 
 
SMS soutěž Inter Cars (dále jen „soutěž“) je soutěž společnosti Inter Cars Česká 
republika s pevně daným systémem určení výherců. Soutěž je provozována na 
území České republiky. Technicky zajišťuje ATS. Infolinka: 296 363 199, 
info@atspraha.cz. www.platmobilem.cz.  
 
II. Podmínky pro účast v soutěžích a délka trvání soutěže (dále jen 
„Podmínky“) 
 
Účastnit této soutěže se může každý zákazník Inter Cars, který v období od 1.4. 
2014 do 9. 6. 2014 jednorázově nakoupí zboží v minimální hodnotě 5.000 Kč 
včetně DPH (slovem pět tisíc korun českých), a zašle textovou zprávu 
prostřednictvím SMS (dále jen „účastník“). Zákazník se může účastnit soutěže 
s každým číslem faktury pouze jednou, duplicitní SMS budou vyřazené.  
 
Z účasti v soutěžích jsou vyloučeny osoby pořadateli blízké (aplikace obč. 
zákoníku). Počet SMS zpráv zaslaných do soutěže není nijak omezen. 
 
III. Cena SMS zpráv a jejich platnost 
 
Cena SMS zprávy je 3,- Kč (včetně DPH) za každou zaslanou SMS. SMS zprávy 
zaslané z veřejných internetových bran nejsou považovány za řádně doručenou 
SMS a budou ze soutěže vyloučeny. 
 
IV. Určení výherce 
 
Výherci jsou určováni automatickým pořadím tak, jak je pořadatel obdržel od 
poskytovatele Premium SMS služeb. Pořadí SMS zpráv přijatých pořadatelem je 
jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému 
pořadatele. Výherci budou pořadatelem kontaktování telefonicky či 
prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, ze kterého příslušná SMS zpráva 
přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 7 pracovních dnů od zjištění výherce. 
Pokud se provozovateli nepodaří spojit s výhercem do 10 pracovních dnů, ztrácí 
výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch provozovatele. 
a) Každá zaslaná SMS splňující Podmínky vyhrává 10 bodů do VIP Prémie Inter 

Cars.  
b) Po uplynutí každých 7 dní bude určený výherce 100 bodů do VIP Prémie. 

Výherce bude určený ze SMS zaslaných v období těchto 7 dnů podle 
matematického vzorce: „N“ je počet SMS zaslaných v období 7 dnů. N/2 = x , 
kde „x“ je pořadové číslo SMS zaslané v období 7 dnů. Pokud číslo „x“ není 
celé číslo, upraví se matematickým zaokrouhlením na celé číslo (0,1 - 0,4 se 
zaokrouhluje dolů a 0,5 - 0,9 se zaokrouhluje nahoru). Číslo „x“ určuje vítěze 
tím, že se rovná pořadí zaslané soutěžní SMS v období 7 dnů.  

c) Výherce hlavní výhry bude určený po 10.6.2014 podle matematického 
vzorce: Z čísla „s", které je rovno celkovému počtu zaslaných soutěžních SMS, 
se určí číslo „x", které je rovno 99,99 % došlých SMS (x = s x 99,99 %). 

http://www.platmobilem.cz/


Poslední trojčíslí čísla „x" se vydělí číslem tisíc. Výsledné číslo se rovná „y". 
Pro stanovení výherce se použije vzorec „s" krát „y", kdy výsledné číslo po 
matematickém zaokrouhlení na celé číslo (0,00001 - 0,49999 se zaokrouhluje 
dolů a 0,5 - 0,99999 se zaokrouhluje nahoru) určuje vítěze tím, že se rovná 
pořadí zaslané soutěžní SMS. 

 
V. Předání výhry 
 
Hmotné výhry budou předány osobně nejpozději do 120 dnů od skončení 
soutěže. Body do VIP prémie budou připsané výherci na účet VIP prémie do 14 
dnů od výhry.  
 
VI. Odpovědnost za systémy třetích stran 
 
Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo jiných 
komunikačních zařízení, ani jiných osob. Také neručí za ztrátu, nebo poškození, 
po osobním převzetí výhry. 
 
Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Výherci mohou 
své případné nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat přímo u osob 
uvedených v záručních podmínkách a pořadatel za vady výher (cen) nenese 
žádnou odpovědnost. 
 
VII. Ostatní podmínky 
 
Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které 
vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, 
že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k 
nim pořadatel soutěže. 
 
Účastníci souhlasí, že v případě výhry mohou být informace o nich publikovány 
na webových stránkách www.intercars.cz a to v rozsahu křestní jméno, obec, 
společnost. Vyobrazení cen na internetových stránkách a tištěných materiálech 
nemusí odpovídat cenám, které budou výhercům v případě jejich výhry předány.  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délky trvání, jakož i na 
zrušení bez udání důvodu. 
 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech 
záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže. 
 
Odesláním SMS zprávy souhlasíte s podmínkami této soutěže. 


