
Pořadatel a Garant soutěže

Pořadatelem a poskytovatelem výher v soutěži je společnost DISK Multimedia, s.r.o., se sídlem
Sokolská 221/13, Boskovice, PSČ 680 01, IČ 255 50 799, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 32593/KSBR216782 (dále jen „Pořadatel”).

Garantem soutěže je společnost RØDE Microphones se sídlem 107 Carnarvon Street Silverwater,
NSW 2128 Australia, ABN 91 000 576 483 (dále jen „Garant”), jako výrobce soutěžních produktů.

Termín trvání soutěže

Soutěž probíhá od 5. prosince 2022 00:00 do 31. ledna 2023 23:59 (SEČ/CET)

Účast v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení alespoň jednoho z produktů:

● RØDE NT-USB (EAN: 0698813003969),
● RØDE NT-USB Mini (EAN: 0698813006687),
● RØDE Videomicro (EAN: 0698813004362) a
● RØDE NT1-A (EAN: 0698813000142)

(dále jen „Soutěžní produkty”) u autorizovaného prodejce značky RØDE v České republice nebo
na Slovensku a registrace zakoupeného produktu na webových stránkách společnosti RØDE,
přičemž zakoupení i registrace Soutěžního produktu musí proběhnout v době trvání soutěže,
tedy od 5. prosince 2022 do 31. ledna 2023 včetně.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, bude
ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky,
Pořadatele nebo jeho obchodní partnery a je proti dobrým mravům.

Nákup Soutěžního produktu

Pro účast v soutěži je podmínkou zakoupení alespoň jednoho Soutěžního produktu u kteréhokoli
autorizovaného prodejce produktů značky RØDE na území České republiky nebo Slovenské
republiky. Nákup může proběhnout buď v kamenné prodejně, nebo v internetovém obchodě.

Seznam českých a slovenských autorizovaných prodejců značky RØDE najdete na webových
stránkách vyhrajsrode.cz v sekci „Kde nakoupit” a vyhrajsrode.sk v sekci „Kde nakúpit”.

Každý autorizovaný prodejce je označen jedinečným 10místným kódem - ID prodejce (Dealer ID),
který má tvar CZ-XXXXXXXX, respektive SK-XXXXXXXX. Prodejce je povinen tento kód na
požádání předložit (nemá-li jej vyvěšen na veřejně dostupném místě). Platnost autorizace



daného prodejce si můžete ověřit pomocí zadání kódu (Dealer ID) na
https://rode.com/en/support/authorised-dealers.

Soutěžní produkty zakoupené mimo síť autorizovaných prodejců nebudou do soutěže zařazeny.

Registrace produktu

Pro účast v soutěži je nutné zaregistrovat Soutěžní produkt na webových stránkách společnosti
RØDE > https://warranty.rode.com/.

Pro registraci produktu je vyžadováno přihlášení do existujícího uživatelského účtu, nebo
vytvoření nového uživatelského účtu (jméno, příjmení, e-mailová adresa).

Registrací Soutěžního produktu na webových stránkách výrobce získává účastník mimo jiné
také výhody plynoucí z registrace, například možnost prodloužené záruky (u vybraných
produktů).

Výhry, výherci a předání výher

Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:

● Hlavní výhra: 1× poukaz na zájezd v hodnotě 50 000 Kč / 2 000 EUR v termínu a do
destinace dle vlastního výběru od CK Slunce & Sníh.

● Druhá výhra: 1× elektrokoloběžka Perut BASIC 16 Ah ve specifikaci s
akumulátorem Li-ion Samsung 16 Ah

● Třetí výhra: 1× mobilní telefon Apple iPhone 14, 128 GB, barva Midnight

Určení výherců a předání výhry

Každá z trojice výher může mít pouze jednoho výherce.

Výherce každé z cen bude určen losováním, které proběhne do 14 pracovních dnů po ukončení
soutěže.

Každý jednotlivý výherce bude kontaktován o své výhře Garantem prostřednictvím e-mailu,
který účastník zadal během procesu registrace Soutěžního produktu na webových stránkách
společnosti RØDE. Oznámení o výhře bude v anglickém jazyce a bude obsahovat pokyny, jak
postupovat pro převzetí výhry.

Předání výher proběhne osobně v sídle Pořadatele a termín předání bude s výherci sjednán
individuálně. Pokud si výherce výhru nevyzvedne v dohodnuté lhůtě a nesjedná si náhradní
termín k jejímu vyzvednutí, ztrácí na výhru nárok bez jakékoli náhrady a výhra propadá ve
prospěch Pořadatele.

V případě, že výherce nebude na písemnou výzvu Garanta/Pořadatele reagovat do 30
kalendářních dnů a nebude možné ho kontaktovat, popř. si výhru nepřevezme dle pokynů
Pořadatele, ztrácí na tuto výhru jakýkoliv nárok.

https://warranty.rode.com/


Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nemožnost obeznámit výherce o výhře, popř. za
nemožnost výherci, z příčin na něm nezávislých, oznámit výhru v soutěži, zejména v případě,
pokud výherce uvedl nesprávnou e-mailovou adresu.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za: (i) výhry, které nejsou uplatněny, ani za (ii) žádnou
škodu a/nebo újmu na zdraví či majetku způsobenou kterékoliv osobě při využívání výhry, ledaže
by takové poškození nebo újma na zdraví či majetku byla způsobena porušením zákonných
povinností Pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit vlastnictví zakoupeného Soutěžního produktu u všech
vylosovaných výherců pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.

Výherce není oprávněn vymáhat výhru právní cestou, žádat výměnu výhry nebo její ekvivalent v
penězích. Nárok na výhru není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo zaměnit
výhry za jiné, a to ve srovnatelné finanční částce.

Pořadatel a Garant soutěže mají právo požádat výherce o dokumentaci předání výhry formou
fotografie nebo videa. Tento obsah může Pořadatel i Garant dále bez jakýchkoli omezení použít k
propagaci soutěže a dalším marketingovým účelům na všech komunikačních kanálech. Výherce
má právo tuto možnost odmítnout.

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem převzetí výhry. Pořadatel nenese
žádná rizika a závazky související s užitím výhry.

Pořadatel ani Garant nenesou odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s
účastníky soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.

Osobní údaje

Osobní údaje nutné pro registraci produktu do soutěže, tedy jméno a příjmení účastníka a jeho
e-mailová adresa (dále jen „Údaje“), bude zpracovávat Garant v souladu se zásadami ochrany
osobních údajů, uvedenými na webové stránce https://rode.com/en/about/privacy-policy.

Další ustanovení

Podmínky soutěže stanoví výhradně tato pravidla (dále jen „Pravidla“). Veškeré propagační a
reklamní materiály mají pouze informativní povahu. Pravidla soutěže budou dostupná na
webových stránkách vyhrajsrode.cz a vyhrajsrode.sk v sekci „Pravidla” po celou dobu trvání
soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v průběhu doby trvání soutěže, pakliže to
nezpůsobí zhoršení podmínek účastníků pro účast v soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž
kdykoliv v jejím průběhu zrušit.

Ustanovení těchto Pravidel se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených těmito
Pravidly se použ�í přiměřeně ustanovení občanského zákoníku, zákona o zpracování osobních
údajů a dalších.



Zapojením se do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly a podmínkami.

V Boskovicích dne 5. prosince 2022


