
Pravidla Soutěže o jeden měsíční nájem ve společnosti  

Heimstaden zdarma 

(dále též jen „Pravidla“) 

 

Za účelem provádění marketingových průzkumů, průzkumů spokojenosti a využívání 
produktů a služeb a za účelem vytváření analytických modelů a statistik jste byli osloveni 
naším smluvním partnerem, společností AktivBo AB, Box 26104, 100 41 Stockholm, s žádostí 
o zodpovězení několika otázek týkajících se Vaší spokojeností s bydlením v bytech 
společnosti Heimstaden (dále též jen „Průzkum“). 

Pomozte nám zlepšit naše služby a vyplňte dotazník pro účely prováděného Průzkumu 
(dále též jen „Dotazník“) a zařaďte se do slosování o jeden měsíční nájem ve společnosti 
Heimstaden zdarma (dále též jen „Výhra“). Součástí Výhry nejsou služby spojené 
s užíváním bytu ve společnosti Heimstaden ani jiné platby související s užíváním bytu.   

 

 

1. Společnost Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČ: 05253268 (dále jen “Heimstaden”, resp. též „Vyhlašovatel“), 
vyhlašuje v návaznosti na průzkum spokojenosti se službami Heimstaden Soutěž  
o jeden měsíční nájem ve společnosti Heimstaden zdarma (dále též jen „Soutěž“).  

2. Do slosování budou zařazeny Dotazníky vyplněné a odeslané nejpozději do 
3.10.2021 do 22:00 hod. (dále též jen „Doba trvání soutěže“). 

3. S ohledem na skutečnost, že konkrétní Dotazníky prováděné v rámci Průzkumu jsou 
pro společnost Heimstaden anonymní, zajišťuje organizaci Soutěže společnost 
AktivBo, gen. viz výše (dále jen „Organizátor“). 

4. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv osoba s platnou smlouvou o nájmu bytu  
u společnosti Heimstaden, která se zúčastní Průzkumu a vyplní a odešle Dotazník 
v souladu s prováděným Průzkumem v termínu specifikovaném pod bodem 2 (dále 
též jen „Účastník“). Obě podmínky musí být splněny v Době trvání soutěže. 

5. Ze Soutěže jsou vyloučeni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví Pravidlům 
nebo je poruší. Na osoby ze Soutěže vyloučené se hledí, jako by se Soutěže 
neúčastnily. 

6. Po uplynutí Doby trvání soutěže vytvoří Organizátor seznam všech přijatých 
Dotazníků v rámci Průzkumu a z těch vybere prostřednictvím generátoru náhodných 
čísel jedno, které bude označeno jako výherce Soutěže (dále též jen „Výherce“).  
O určení Výherce je povinen Organizátor provést záznam a tento předat na výzvu 
Heimstaden. Výherce Soutěže bude ze strany Organizátora identifikován jménem, 
příjmením a označením bytu (tak, aby nemohlo dojít k záměně) a tyto údaje budou 
předány Heimstaden (v rámci zajištění anonymity Průzkumu nebudou součástí 
předání žádné další údaje, zejm. Dotazník vyplněný v rámci Průzkumu Výhercem). 



7. Organizátor je povinen označit Výherce nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí 
Doby trvání soutěže. 

8. Výherce bude o Výhře vyrozuměn Heimstaden prostřednictvím telefonního čísla, 
popř. e-mailové adresy evidované v systému Heimstaden. 

9. Organizátor ani Vyhlašovatel neodpovídají za nedoručení vyrozumění Výherci 
způsobené problémy na straně Výherce (např. neplatná adresa, e-mailová adresa, 
telefon, technické problémy poštovního serveru apod.). Nepodaří-li se kontaktovat 
Výherce výše uvedeným způsobem, resp. nebude-li Výherce reagovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od prvního pokusu oznámení o Výhře v Soutěži, bude Organizátor 
vyzván Heimstaden k výběru nového Výherce způsobem dle bodu 6. Pravidel. 

10. Výhra bude Výherci vydána formou zápočtu na nájemné za měsíc následující po 
měsíci, ve kterém Soutěž probíhala, nejpozději však do tří měsíců od skončení 
Soutěže. 

11. Výherce nemůže nárokovat jinou Výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok 
Výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než 
uvedeném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Organizátor Soutěže si 
vyhrazuje právo na změnu Výhry, Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv 
jednostranně změnit pravidla Soutěže či Soutěž zrušit nebo v průběhu Doby trvání 
soutěže Soutěž předčasně ukončit bez povinnosti odškodnění těch, kteří podmínky 
Soutěže alespoň částečně splnili. Změna Pravidel, zrušení nebo předčasné ukončení 
Soutěže bude oznámeno na internetových stránkách Organizátora 
www.heimstaden.cz. Jakékoliv vymáhání Výher nebo účasti v Soutěži právní cestou je 
vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování Vyhlašovateli 
Soutěže. 

12. Výsledky Soutěže může Vyhlašovatel dle svého uvážení zveřejnit na svém webu 
www.heimstaden.cz. Předmětem zveřejnění nebudou identifikační osobní údaje 
Výherce, nedá-li k tomu Výherce Heimstaden souhlas. 

13. Změnu těchto Pravidel je Vyhlašovatel oprávněn provést dodatkem uveřejněným  
na webu www.heimstaden.cz. 

 

 

V Ostravě dne 24.9.2021    Heimstaden Czech s.r.o. 


