
Pravidla soutěže  

se zákaznickým portálem „MOJE PPAS“ 
(dále jen „Soutěž“) 

 

 

1. Pořadatel Soutěže 
1.1. Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost Pražská plynárenská, a. s., se sídlem  

Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 601 93 492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen „Pořadatel“).  

 
2. Podmínky účasti v Soutěži a Slosování 

2.1 Účastníkem Soutěže může být každý zákazník Pořadatele, který splňuje podmínky Soutěže a zapojí 
se do Soutěže v době jejího konání, tj. v termínu od 1.4.2021 do 31.12.2021, splní její podmínky a tyto 
podmínky bude splňovat po celou dobu trvání Soutěže (dále jen „Účastník“). Podmínky jsou: 
- vyplnění registračního formuláře včetně souhlasu s podmínkami soutěže a poskytnutím osobních 

údajů pro účely účasti v soutěži, 
- registrace na zákaznickém portále Pořadatele, 
- nastavení zasílání faktury elektronickou formou u všech svých odběrných míst u Pořadatele, 
- nastavení zasílání přeplatku z vyúčtování na účet u všech svých odběrných míst u Pořadatele; číslo 

účtu a kód banky je nutné uvést do zákaznického portálu. 
 Zákazník po vyplnění předepsaných údajů do registračního formuláře potvrdí souhlas se zařazením do 

soutěže kliknutím na tlačítko „Odeslat formulář“. Dále postupuje dle stanoveného postupu, k zařazení do 
soutěže je nutné dodržet stanovený postup. 

  
 

3. Odměna, losování a uplatnění výhry 

3.1. Účastník bude zařazen do slosování o jednu z cen: 
- 10 zákazníků vyhraje dárkovou kartu na 10 000 Kč do Datartu 
- 20 zákazníků získá možnost si vyzkoušet novou službu ServisKotle na 1 rok za symbolickou cenu 

1 Kč 
- 10 zákazníků vyhraje zdarma na zkoušku jeden ze senzorů dle vlastního výběru z nabídky 

společnosti Tesla: 
1 týden měření Radonu, nebo 1 rok monitoring kouře, nebo 1 rok monitoring teploty 

Slosování proběhne každý měsíc o jednu dárkovou kartu v celkové hodnotě 10 000 Kč a jedno čidlo, 
v prosinci budou losování dva výherci dárkové karty na 10 000 Kč a dvě čidla. Dále v květnu, červnu, 
srpnu a září bude navíc losováno vždy 5 výherců, kteří získají možnost si vyzkoušet novou službu 
Provozovatele ServisKotle na 1 rok na kontrolu plynového kotle za cenu 1 Kč. 

3.2. Pro zařazení do slosování musí Účastník dále splnit následující: 
       - Účastník má s Pořadatelem Soutěže uzavřenou smlouvu na dodávku a odběr zemního plynu nebo 

elektřiny (dále jen „Smlouva“), a tento smluvní vztah je aktivní, tj. neběží výpovědní lhůta směřující 
k ukončení tohoto smluvního vztahu, ani nebylo jiným způsobem zažádáno o jeho ukončení (dohodou, 
odstoupením apod.). 

 - Účastník nemá u Pořadatele pohledávky po splatnosti (tj. není v prodlení s úhradou předepsané zálohy, 
případně faktury). 

3.3. Pokud bude účastník vylosován, bude Pořadatelem kontaktován telefonicky či e-mailem (uvedený e-mail 
v zákaznickém portále). 

3.4. Pro výhru dárkové karty bude výherci zaslána na e-mail uvedený v zákaznickém portále elektronická 
dárková karta.  

3.5. Pro výhru servisního balíčku na 1 rok za 1 Kč bude informován na e-mail uvedený v zákaznickém portále 
a následně bude zákazník kontaktován Pořadatelem ohledně předání výhry.  

3.6. Pro výhru senzoru bude zákazníkovi odeslán e-mail o jeho výhře s kontaktem na partnera soutěže, 
se kterým si dohodne typ senzoru, o který má zájem. 

 Podrobnější informace k soutěži a výhrám najdete na stránce www.ppas.cz/soutez-mojeppas. Účastník 
převzetím výhry souhlasí s použitím jeho jména a obce bydliště pro reklamní účely Pořadatele a souhlasí 
s kontaktováním Pořadatelem za účelem zjištění spokojenosti s danou výhrou či pro co bude dárková 
poukázka uplatněna. 
 

3.7. Každé losování proběhne ze všech Účastníků soutěže za účasti tří zaměstnanců Pořadatele. Účastník 
bude po získání jakékoli výhry v soutěži z dalšího losování vyloučen. 



3.8. Účastník, který bude v Soutěži vylosován, bude Pořadatelem o výhře informován e-mailem uvedeným 
na zákaznickém portále Pořadatele v účtu Účastníka. Pokud se nepodaří Účastníka e-mailem 
kontaktovat (tzn. e-mail nebude platný nebo aktivní), ztrácí Účastník nárok na výhru. 

3.9. Dárkový poukaz je nutné uplatnit do doby platnosti na poukazu uvedené, ostatní výhry do 1 měsíce od 
kontaktování Pořadatelem, pokud se Výherce s Pořadatelem nedohodnou jinak, jinak nárok na výhru 
zaniká. 
 

 
 

4. Ostatní podmínky Soutěže 

4.1. Pořadatel si vyhrazuje právo závazně vykládat tato pravidla Soutěže a jako jediný s konečnou platností 
rozhodovat případné sporné situace vzniklé v této Soutěži. 

4.2. Soutěž je pořádána v souladu s § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
Právní vztahy mezi Účastníky a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky. 

4.3. Pořadatel neodpovídá za vady výhry. Výhra v Soutěži není soudně vymahatelná. 
4.4. Účastník projevuje svou účastí v soutěži (potvrzením na portále Pořadatele) svůj výslovný souhlas se 

zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, kontaktní 
adresa a údaje o platbách za účelem vedení této Soutěže zahrnující zejména, nikoli však výlučně, 
identifikaci Účastníků, organizaci a vyhodnocení Soutěže, komunikaci s výherci slosování a předání 
výher výhercům.  Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

4.5. Účastník svým přihlášením do Soutěže výslovně potvrzuje, že se seznámil s pravidly Soutěže a souhlasí 
s nimi a že souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

4.6. Účastník, který má s Pořadatelem uzavřenu smlouvu jako právnická osoba či fyzický podnikající osoba, 
bere na vědomí, že je povinen výhru posoudit z pohledu daně z příjmů a zohlednit ji případně ve svém 
přiznání k dani z příjmů. 

 
 
 
 

 

V Praze dne 1.4.2021 


