Pravidla
Organizátor soutěže: AQ, s.r.o., Palackého 925/20, Litovel, PSČ 784 01 IČ: 62361384, zapsaný v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (dále jen „Organizátor“).
1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěžní akce bude realizována v termínu: 20. 6. – 31. 8. 2022 (dále též „doba trvání soutěže“) na
území České republiky a Slovenska.
2. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky nebo Slovenska, která v době konání soutěže a v rámci marketingové akce „AQ Šrotovné“,
zakoupí u níže uvedených partnerů reprosoustavy značek AQ, či WRS a poskytne soutěžní video s
předepsanými náležitostmi, popsanými v bodě č. 4 NÁLEŽITOSTI VIDEA.
3. MECHANIKA
Účastník v době konání soutěže vyplní požadované informace ve formuláři na stránkách soutěže
včetně odkazu ke stažení soutěžního videa. Video může sdílet prostřednictvím cloudových úložišť
(například Google Drive, Dropbox, …), prostřednictvím služeb pro sdílení souborů (například
www.uloz.to, www.uschovna.cz, …), nebo jej veřejně publikovat ve službě YouTube.
Organizátor zveřejní získaná videa na platformě YouTube a ve chvíli ukončení akce AQ Šrotovné také
prostřednictvím sítě Facebook. Vítěznými se stane 11 videí, která v čase od 1. 9. 2022 do 30.9.2022
získají nejvyšší počet pozitivních hodnocení prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí“ na Facebook
stránkách AQ - Acoustique Quality (https://www.facebook.com/AcoustiqueQuality/). Hlavní výhru
získá účastník soutěže, jehož video dosáhne nejvyššího počtu ocenění tlačítkem „To se mi líbí“.
Vedlejší ceny obdrží účastníci soutěže, jejichž videa získají druhý až jedenáctý nejvyšší počet ocenění
tlačítkem „To se mi líbí“.
4. NÁLEŽITOSTI VIDEA
Soutěžní video musí obsahovat záznam úpravy vysloužilého páru reprosoustav pro nový účel, odlišný
od poslechu hudby či jakékoli zvukové reprodukce a zvolání „Kupuji české bedny AQ“. Video musí být
veřejně přístupné tak, aby jej mohl Organizátor zveřejnit na svém Facebook profilu.
5. UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM SOUTĚŽNÍHO VIDEA
Soutěžící bere na vědomí, že Soutěžní video představuje tzv. soutěžní dílo ve smyslu § 61 odst. 3
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
Soutěžící dává poskytnutím odkazu na Soutěžní video ve formuláři na internetových stránkách
Soutěže Organizátorovi časově a prostorově neomezený souhlas s užitím Soutěžního videa v Soutěži i
mimo ni v následujícím rozsahu:
Organizátor je oprávněn rozhodnout o jakémkoli zveřejnění Soutěžního videa a jeho dalším šíření
jakýmikoli prostředky, ať již zachycením na hmotném nosiči, zveřejnění v rámci sítě internet,
uložením na počítačová média, atp.;
Organizátor je oprávněn použít Soutěžní video jakýmkoli způsobem v rámci své činnosti, a to zejména
činnosti propagační, reklamní, informační, atp.;
Organizátor je oprávněn rozhodnout o zpřístupnění Soutěžního videa dalším osobám;
Organizátor je oprávněn Soutěžní video dle svého uvážení měnit, upravovat, doplňovat, použít v
rámci dalšího díla, atp., zejména v případě, že video bude identifikovatelným způsobem zobrazovat

další osoby mladší 15 let, u nichž Soutěžící nedoložil prokazatelný souhlas jejich zákonného zástupce
se zveřejněním podoby těchto osob.
Soutěžící bere na vědomí, že oprávnění k užití Soutěžního videa je udělováno zcela bezplatně a že
nemá nárok na zaplacení odměny, náhradu nákladů na pořízení Soutěžního videa ani účast v Soutěži.
6.VÝHRY
Předmětem hlavní výhry je pár reprosoustav AQ Canto 5. Předmětem vedlejší výhry je poukaz v
hodnotě 1000 Kč na nákup zboží v obchodech organizátora AQ audio studio a v elektronických
obchodech www.hifi-audio.cz a www.aq.cz.
7.PŘEDÁNÍ VÝHRY
Výherce bude kontaktován prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a výhra bude doručena na
jeho adresu.
8. UPLATNĚNÍ SLEVY
Zákazník, který se zapojí do akce „AQ Šrotovné“, nebo do soutěže o AQ Canto 5, může uplatnit slevu
20 % formou cashback, neboli zpětného proplacení slevy bankovním převodem. Ten proběhne na
účet, který zákazník poskytne v e-mailové komunikaci po registraci prostřednictvím formuláře na
stránkách www.aq.cz/srotovne/. Prostředky budou odeslány do 28 dní od potvrzení přijetí kopie
dokladu o koupi nových reprosoustav značky AQ či WRS a registrace zákazníka do akce „AQ
Šrotovné“ či soutěže o AQ Canto. Podmínkou výplaty je, že zákazník neuplatní svůj nárok na
bezdůvodné vrácení zboží ve 14denní lhůtě po zakoupení.
Kompletní seznam partnerů akce „AQ Šrotovné“, u kterých je možné uplatnit slevu 20 % na nákup
nových reprosoustav značky AQ, nebo WRS a zapojit se tak do soutěže, naleznou účastníci na
stránkách www.aq.cz/srotovne. Seznam partnerů není definitivní a může se v průběhu akce měnit.
9. PODMÍNKY ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI AKCE AQ ŠROTOVNÉ
Aby zákazník mohl získat 20% slevu na nové reprosoustavy AQ nebo WRS, musí naplnit následující
podmínky:
• Odevzdat k recyklaci vysloužilý pár reprosoustav nebo doložit jejich znehodnocení prostřednictvím
videa.
• Odevzdání reprosoustav může zákazník provést přímo v prodejnách AQ audio studio, nebo může
pomocí formuláře na stránkách www.aq.cz/srotovne objednat jejich svoz. Musí přitom uvést, ve
kterém z partnerských obchodů chce slevu uplatnit a na jaké zboží. O způsobu jejího uplatnění bude
informován v rámci dojednání detailů svozu. • Pokud se zákazník rozhodne pro účast v soutěži o AQ
Canto 5 a natočí video úpravy reprosoustav pro nový účel, musí pro získání slevy 20 % video nahrát
na veřejně dostupné úložiště a poskytnout odkaz k jeho stažení společnosti AQ, s.r.o. pomocí
formuláře na stránkách www.aq.cz/srotovne.
10. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné
vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který
rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla
vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit. Organizátor neodpovídá za nedoručená
oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu
nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je
oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Organizátor soutěže je oprávněn diskvalifikovat

soutěžícího v případě podezření z podvodného způsobu získání výhry. Pravidla mohou být ve
zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná
pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
V Července dne 20. 6. 2022

