
NAKUP, ZATOČ A VYHRAJ!

KOMPLETNÍ PRAVIDLA AKCE "NAKUP, ZATOČ A VYHRAJ!"

Období konání akce:
start 5. 10. 2018 v 10:00 hodin
ukončení 26. 10. 2018 v 18:00 hodin

Hrací zařízení je k dispozici každý den od 10:00 - 13:00, 13:30 - 18:00 hodin.

Hrací návod :
1. nakup kdekoli v OC Galerie Teplice (dále jen OC GT) a uschovej si účtenku nad 300,- Kč
2. účtenku proměň za hrací kód na informacích OC GT 
3. zadej číselný kód pomocí klávesnice do hracího zařízení
4. stiskem tlačítka můžeš 3× točit o výhru
5. v případě výhry tiskárna vytiskne výherní tiket (pokud máš zbývající pokusy, můžeš točit dál)
6. odeber tiket a uplatni jej v dané prodejně
7. po předložení na pokladně obdržíš či uplatníš svou výhru

Platnost účtenky:
V soutěži jsou akceptovány jakékoliv účtenky vystavené v obchodech a stáncích OC GT v hodnotě 
300,- Kč a nad 300,- Kč (do hry nejsou zapojené banky zastoupené v OC GT).
V průběhu období můžete na informacích OC GT vyměnit za hrací kód účtenku nad 300,- Kč z období 
5. 10. až 26. 10. 2018.

Lze tedy např. vyměnit zapomenutou účtenku z předešlých dnů, pokud je z období 5. 10. až 26. 10. 2018.
Účtenku z 26. 10. 2018 je nutné uplatnit nejpozději do 18:00 hodin, kdy končí provoz hracího zařízení.
Účtenku můžete uplatnit pouze jednou, bude následně označena razítkem a stává se dále pro hru 
neplatnou.
1 účtenka = 1 hrací kód nehledě na výši utracené částky

Příklad:
Účtenka v hodnotě 1.200,- Kč = 1 hrací kód
4 různé účtenky v hodnotě 300,- Kč = 4 hrací kódy



V případě podezření podvodného jednání s účtenkami si pořadatel vyhrazuje právo nevydat zákazníkovi 
číselný hrací kód.

Hrací kód:
1 hrací kód = 3 pokusy pro vytočení výhry
Po zadání číselného kódu do zařízení se papírek s kódem, který jste obdrželi na informacích stává 
neplatným.
12 místné kódy pro hru vydávané infocentrem nejsou generovány popořadě, ale generovány kódovaně 
systémem.
Prosím nezkoušejte náhodné zadávání kódů, Vaše šance na výhru je nulová a bráníte tak ve hře dalšímu 
čekajícímu zákazníkovi. Náhodné zadávání kódů je monitorováno.
Reklamace hracího kódu po vydání není možná.

Uplatnění a vyzvednutí výhry:
Pokud není na výherním tiketu stanoveno jinak, pak uplatnění a vyzvednutí všech výher je určeno hracím
obdobím a ukončeno posledním dnem trvání akce a to nejpozději do zavírací doby obchodů dne 
26. 10. 2018.
Výhry budou k vyzvednutí přímo na prodejnách, informačním stánku a Správě centra OC Galerie Teplice. 
Informace ohledně místa vyzvednutí bude na výherním tiketu jasně uvedena. 
V případě výhry dárkové poukázky OC GT v hodnotě 100,- Kč / 200,- Kč / 500,- Kč, si výhru vyzvedněte 
na informacích OC GT v otevírací době a to 10:00 - 13:00, 13:30 - 18:00 hodin, a to nejpozději 
do 26. 10. 2018.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla anebo podmínky akce včetně změny doby jejího 
trvání, či akci kdykoli zrušit či ukončit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady, s účinností ode dne 
uveřejnění takového svého rozhodnutí na webových stránkách www.galerieteplice.cz.
V případě jakýchkoli nejasností či technických potíží se účastníci akce mohou obrátit na pořadatele 
s dotazem přímo na informacích OC GT, na e-mailovou adresu info@galerieteplice.cz, nebo na telefonní 
číslo +420 417 968 102. Pro řešení technických potíží je určeno telefonní číslo +420 733 232 682.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
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