PRAVIDLA MARKETINGOVÉ PODPORY
„Winter X-border”

1. DOBA TRVÁNÍ PROPAGAČNÍ AKCE: Propagační akce trvá od 15. prosince 2014 do 31. března 2015 a
informace o ní se dozvíte na webových stránkách www.mastercard-soutez.cz (Česká republika).

2. PRO KOHO JE URČENA: Této propagační akce se mohou zúčastnit pouze dospělé osoby s poštovní adresou v
České republice, které jsou držiteli platebních karet MasterCard nebo Maestro vydaných jakoukoliv bankou,
která vydává platební karty MasterCard a Maestro v České republice.

3. ÚČAST V PROPAGAČNÍ AKCI: Chce-li se účastník zúčastnit propagační akce, musí navštívit stránky
propagační akce na www.mastercard-soutez.cz v době, kdy propagační akce probíhá, a v oddílu „SKIPASS
DISCOUNT” (SLEVA NA SKIPAS) vyplnit informace požadované k ověření jeho platební karty (křestní jméno,
příjmení, první a poslední čísla karty a emailovou adresu). Aplikace následně ověří platnost karty a
přesměruje účastníka na slevovou webovou stránku, kde si účastník vygeneruje voucher, který pak bude
zaslán na emailovou adresu, která byla uvedena během procesu registrace. Účastník pak musí tento voucher
vytisknout a předložit – nejpozději do 1. května 2015 -- v následujících tyrolských resortech při platbě
skipasu platebními kartami MasterCard nebo Maestro: Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai a Hintertux. POZOR!
Sleva může být uplatněna výhradně na pokladnách v ledovcových resortech na adresách uvedených
v bodě č.4 pravidel.

4. VOUCHER: Řádně získaný a uplatněný voucher opravňuje účastníka k 10% slevě v následujících tyrolských
lyžařských resortech při platbě platebními kartami MasterCard nebo Maestro: Kaunertal, Pitztal, Sölden,
Stubai a Hintertux. Tento voucher platí pro všechny resorty —účastníci si tak mohou zvolit resort, kde svůj
voucher uplatní. Jméno na platební kartě MasterCard nebo Maestro musí být stejné jako jméno uvedené na
voucheru. Voucher může být uplatněn pouze v jednom z těchto resortů na jeden nákup na maximální
množství pěti skipasů; skipas musí být minimálně třídenní nebo delší (1 osoba = jedna karta = jeden voucher
– maximálně 5 skipasů). Vouchery nelze kombinovat. Další podmínky pro uplatnění voucheru mohou být
uvedeny přímo na voucheru anebo v podmínkách provozovatele lyžařského resortu.
V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výhradně společnost lanovek a vleků konkrétního střediska,
které se chystáte navštívit. Kontaktní údaje:
KAUNERTAL
Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH,
Feichten 141, 6524 Kaunertal
telefon: +43 5475 5566
mail: kaunertal@tirolgletscher.com
HINTERTUX
Hintertux 794, 6293 Tux
telefon: +43 5287 8510
mail: info@hintertuxergletscher.at
STUBAI
STUBAIER GLETSCHER, Mutterberg 2, 6167 Neustift
telefon: +43 5226 8141
mail: info@stubaier-gletscher.com

SÖLDEN
BERGBAHNEN SÖLDEN,
Dorfstraße 115, 6450 Sölden
telefon: +43 5254 508-0
mail: bergbahnen@soelden.com
PITZTAL
Pitztaler Gletscherbahn GmbH &
Co KG Mitterlberg 6481 St. Leonhard im Pitztal,
telefon: +43 5413 86 288
mail: pitztal@tirolgletscher.com
5. SKIPAS SE SLEVOU získaný v rámci této propagační akce platí v jednom z následujících resortů:

ledovec Kaunertal + resort Fendels

ledovec Pitztal + resort Rifflsee

celý resort Sölden

ledovec Stubaier-Gletscher

ledovec Hintertux
Upozornění: skipasy neplatí pro všechny resorty – platí pouze v oblasti, kde byla sleva uplatněna a kde byl
vydán skipas!

6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE:
 Účastníci nejsou oprávněni požadovat hotovost nebo jinou úhradu za voucher. Organizátor nemá žádnou
povinnost vůči účastníkům a účastníci nemají nárok na žádnou jinou úhradu od Organizátora kromě té,
která je uvedena v těchto Pravidlech.
 Organizátor neodpovídá za žádné technické chyby v aplikaci nebo v průběhu přenosu zpráv.
 Slevy nejsou právně vymahatelné. Neuplatněné slevy propadají Organizátorovi. Organizátor je oprávněn
vyloučit účastníky ze soutěže, zejména nepřijmout voucher od těch účastníků, kteří podle názoru
Organizátora postupují nečestně v propagační akci nebo nedodržují tato pravidla.
 Jakékoliv stížnosti nebo námitky budou rozhodnuty s konečnou platností Organizátorem. Organizátor si
vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit propagační akci bez jakékoliv náhrady. Organizátor si
rovněž vyhrazuje právo jednostranně změnit pravidla nebo pravidla doplnit po celou dobu trvání
propagační akce vyhlášením změn na www.mastercard-soutez.cz, kde jsou tudíž k dispozici platná a
úplná pravidla.
 Nabídka platí do vyčerpání zásob.
7. ORGANIZÁTOR: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY se sídlem
Praha 2, Riegrovy sady č. 28, Poštovní směrovací číslo 120 00, IČ: 170 46 041 (výše jako „Organizátor”).
Propagační akci Organizátor organizuje na základě oprávnění zadavatele, MasterCard Europe sprl, Chaussee
de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgie.
8. Ochrana osobních údajů: Vaše účast na propagační akci je dobrovolná. Subjektem, který je odpovědný za
sběr a využití vašich osobních údajů v kontextu této propagační akce na mastercard-soutez.cz (Česká
republika), je MasterCard Europe sprl, Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo. MasterCard pouze
shromažďuje a zpracovává vaše křestní jméno, příjmení a emailovou adresu pro účely účasti v propagační
akci. Rovněž vás žádáme, abyste uvedli první čtyři a poslední čtyři čísla vaší karty MasterCard pro účely
ověření vaší banky a typu karty, která však neumožňují vaši identifikaci.
MasterCard neodpovídá za osobní údaje, které se rozhodnete uvést na portálu partnerů lyžařského resortu,
abyste obdrželi svůj slevový voucher. Dříve než se zaregistrujete, abyste získali slevových voucher od těchto
partnerů, seznamte se s jejich politikou ochrany osobních údajů. Relevantní informace naleznete na jejich
webových stránkách.

Pokud jste poskytli svůj souhlas, využijeme vaši emailovou adresu k zasílání marketingových sdělení. Můžete
požádat o přístup k vašim osobním údajům nebo opravit jakékoliv nepřesnosti zasláním emailu na adresu
Info@mastercard-soutez.cz (Česká republika). Osobní údaje jsou uloženy v České republice a nejsou sdíleny
žádnými třetími stranami s výjimkou pro výše uvedené účely s poskytovatelem služeb MasterCard, McCann
Erickson Prague, s. r. o., Riegrovy sady 28, Praha 2, Česká republika, v souladu s platným právem. Svou účastí
v propagační akci souhlasíte s využitím vašich osobních údajů tak, jak je zde uvedeno. Svůj souhlas můžete
kdykoliv vzít zpět, ale poté bude vaše účast ukončena. Více informací o politice ochrany osobních údajů viz
Globální politika ochrany osobních údajů na:
http://www.mastercard.com/cz/osobni-karty/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html
Webové stránky www.mastercard-soutez.cz (Česká republika) používají pro své efektivní fungování funkci
cookies. Použití cookies můžete kontrolovat prostřednictvím funkce souhlasu s cookies na
http://info.evidon.com/pub_info/505?v=1

