
 Obecná pravidla internetových soutěží společnosti Alf servis, s.r.o.

Organizátor
Alf  servis,  s.r.o.,  IČ:  26225310,  se  sídlem  Blansko,  Okružní  2269/17,  PSČ  678  01,  (dále  jen
„Organizátor“) pořádá soutěže s názvem „Měsíc internetu zdarma“, zveřejněné na internetových
stránkách www.alfservis.cz nebo www.facebook.com/alfservis.

1. Doba trvání „Měsíc internetu zdarma“

Doba trvání  soutěže „Měsíc internetu zdarma“ je od 1.3.2016 do 31.5.2016.

2. Způsob a podmínky účasti v soutěži „Měsíc internetu zdarma“

Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která v době trvání soutěže klikne na „To se mi líbí“ na
internetových  stránkách  www.facebook.com/alfservis a  bude  mít  platnou  smlouvu  o  poskytování
služeb internetu uzavřenou se společností Alf servis, s.r.o.

Účastníci  se  soutěže  účastní  s  vědomím,  že  nemohou požadovat  výhry  v celkovém rozsahu  ani  
v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani
nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

3. Pravidla soutěže a výhra

Soutěž spočívá v přidání stránky www.facebook.com/alfservis do svého facebookového profilu (pomocí
tlačítka „To se mi líbí“).

Příjmení účastníka na facebooku musí souhlasit s příjmením na smlouvě o poskytování služeb 
internetu. Účastník nesmí být dlužníkem společnosti Alf servis, s.r.o.

Výherce souhlasí, že jeho jméno, první začínající písmeno z příjmení a lokalizace internetové služby 
může být zveřejněno na firemních stránkách facebooku a firemním webu. 
Losování proběhne vždy 1. v měsíci (1. dubna, 1. května a 1. června) a jméno výherce bude 
oznámeno do 7 dnů.    

Výhru, tj. měsíc internetu zdarma, který výherce vyhraje, určuje výhradně Organizátor. 

 
4. Způsob určení výherce a předání výher

Vyhrát může pouze soutěžící, který splní podmínky a pravidla soutěže v bodě 2. a 3. a bude náhodně 
vybrán v losování.
Organizátor bude kontaktovat výherce o výhře přes facebook nebo na kontakty (telefon, mobil, e-
mail), které jsou uvedeny na smlouvě o poskytování služeb internetu, a to do 7 dnů. 

5. Všeobecné podmínky

Vstupem do soutěže „Měsíc internetu zdarma“ se všichni účastníci zavazují  dodržovat její  pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či
odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora. 

http://www.ycnet.cz/
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