
VÁNOČNÍ NABÍDKA PRO  UŽIVATELE SLUŽEB Go a MAJITELE 
MALÝCH Go SAD  

pravidla platná od 20.11.2004 
 

Připravili jsme pro Vás vánoční hru, ve které každý účastník získává balíček minut na volání nebo 
SMS. Vánoční balíčky: 

1.  300 minut za 1 Kč měsíčně na 6 měsíců  
2.  60 minut za 1 Kč měsíčně na 6 měsíců  

3.  10 SMS na půl roku 
  

Jak získat některý z balíčků? 
Stačí, abyste odeslali ze svého telefonu SMS ve tvaru: VANOCE XXXXXXX na číslo 999238, kde 
XXXXXXX je váš osobní herní kód. SMS je nutné zadat přesně v uvedeném tvaru včetně mezery 

mezi slovem VANOCE a herním kódem. Výhra bude náležet držiteli telefonního čísla (účastníkovi), 
ze kterého byla odeslána herní SMS. Tuto SMS můžete odeslat kdykoli v době trvání vánoční hry od 

20.11.2004 do 31.12.2004. Jedno telefonní číslo se může zúčastnit hry pouze jednou, odesláním 
platného, předtím neuplatněného herního kódu. Podrobné podmínky hry jsou popsány níže. 

 
Jak získat herní kód? 

Osobní herní kód Vám zašleme formou SMS nejpozději do 20.12.2004. Kód také můžete najít na 
zadní straně herního kuponu, vloženého do vánoční malé Go sady, nebo tento kupon obdržíte 

poštou.  
 

Přejeme hodně úspěchů při vánoční hře ! 
 
 

PODMÍNKY HRY 
 
A. ÚVOD 
Vánoční SMS hra (dále jen „hra") je výherní soutěží o ceny. Do této hry se lze zapojit prostřednictvím SMS zaslané z mobilního 
telefonu. Hry se mohou zúčastnit ti účastníci sítě Eurotel GSM, kteří splní níže uvedené podmínky hry. Provozovatelem této hry 
je Eurotel Praha, spol. s r. o. (dále jen „Eurotel“ nebo „Provozovatel“). 
 
B. PODMÍNKY PRO ÚČAST VE HŘE 
Podmínkou účasti ve hře pro účastníky sítě Eurotel GSM je dosažení zletilosti (18 let) a zakoupení  vánoční malé Go sady 
označené na obalu nápisem „Získejte 300 minut na volání měsíčně po dobu půl roku“. Tyto Go sady jsou v prodeji od 1.11.2004 
a obsahují kupon se stíracím polem, pod kterým je uveden herní kód. Dále se hry může zúčastnit zákazník, který svou Go SIM 
kartu aktivoval do 31.10.2004 a průměrná útrata na Go SIM kartě za měsíc září nebo říjen 2004 byla 100 Kč nebo vyšší.  
 
 
C. VSTUP DO HRY 
Účastník (dále jen „hráč“) vstoupí do hry odesláním SMS ve tvaru VANOCE: XXXXXXX (např. VANOCE 1A2B3C4), kde XXXXXXX 
je osobní herní kód hráče. SMS je nutné zadat přesně v uvedeném tvaru včetně mezery mezi slovem VANOCE a herním kódem. 
SMS zašle hráč na Eurotelem určené hrací telefonní číslo 999238 (dále jen „hrací číslo").  
Odesláním SMS na hrací číslo hráč souhlasí  s podmínkami hry. Jedno telefonní číslo se může zúčastnit hry pouze jednou, 
odesláním platného, předtím neuplatněného herního kódu. Každý kód smí být uplatněn pouze jednou. Po odeslání kódu je tento 
kód vyřazen ze seznamu osobních herních kódů. Neplatné jsou také herní kódy použité ve hře „Vánoční nabídka pro majitele 
malých Go sad“ probíhající od 1.11.2004 do 19.11.2004. SMS může být odeslána na hrací číslo pouze z telefonního čísla sítě 
Eurotel GSM.  
 
D. VÝHRA 
Výhercem se stává každý hráč, který vstoupil do hry a splnil všechny podmínky hry.  
Výhry budou přiznány  na základě pořadového čísla, které bylo přiděleno herní SMS poté, co byla přijata SMS centrem Eurotelu. 
Herní SMS, která byla přijata SMS centrem Eurotel, bude zpracována a bude ji přiděleno pořadové číslo, na základě kterého 
bude určeno, kterou z výher tato herní SMS vyhrává. Hráči vyhrávají výhry podle pořadového čísla uvedeného v následující 
tabulce: 
 
 
Označení 

výhry 
  Popis výhry Detailní popis výhry Počet 

výher 
A 300 minut měsíčně na 

půl roku 
300 minut  za 1 Kč měsíčně na 6 měsíců od 1.1.2005 do 30. 6. 2005 70 

 
B 60 minut měsíčně na půl 

roku 
60 minut za 1 Kč měsíčně na 6 měsíců od 1.1.2005 do 30. 6. 2005 120 

 
C 10 SMS 10 SMS využitelných kdykoli v období od od 1.1.2005 do 30. 6. 2005 Dle počtu zákazníků 

 
 
Výhru A získává každý 9 675. zákazník, který odešle platnou herní SMS. 
Výhru B získává každý 5 644. zákazník, který odešle platnou herní SMS.  
Výhru C získává každý zákazník, který odešle platnou SMS a nezíská výhru A ani B. 
Jedno telefonní číslo může získat pouze jednu výhru. V případě, že se pod stejným pořadovým číslem sejde více výher, uděluje 
se na této pozici pouze výhra vyšší. Neudělená výhra bude přesunuta na pozici s nejbližším vyšším pořadovým číslem. 
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Herní výsledek bude oznámen formou SMS na telefonní číslo, ze kterého byla herní SMS odeslána bezprostředně po zpracování, 
nejpozději však do 24 hodin od zpracování SMS.  
Získaný balíček minut nebo SMS není nutné aktivovat. Zákazníkům je příslušná služba automaticky aktivována. Výhra přísluší 
telefonnímu číslu, z něhož byla odeslána herní SMS. Výhru nelze převést na jiné telefonní číslo, ani vyplatit v hotovosti. Pokud 
zákazník nemá o výhru zájem, může o deaktivaci požádat operátora Go linky *88. 
 
E. ČERPÁNÍ VÝHRY 
Výhru lze čerpat od 1.1.2005 po dobu 6 měsíců až do 30.6.2005. Jednotky (minuty a SMS) nelze použít pro volání a odesílání 
SMS na čísla zpoplatněná zvláštní sazbou dle aktuálního ceníku. 
Balíček SMS se vztahuje na takové odchozí SMS zprávy z mobilního telefonu, které by jinak byly účtovány standardní sazbou 
uvedenou v ceníku služeb Go v tabulce Go tarify uvedené na straně 2. 
Balíčky minut lze využít na odchozí vnitrostátní hovory, které by jinak byly účtovány standardní sazbou uvedenou v ceníku 
služeb Go v tabulce Go tarify na straně 2. Minuty z balíčku jsou dále standardně účtovány, jejich cena však bude zákazníkům 
průběžně, nejpozději však do 1 měsíce, vrácena ve formě kreditu. Nevyužité minuty se nepřevádějí do dalšího měsíce. 
Nevyužité SMS se převádějí po dobu 6 měsíců až do června 2005. 
 
 
F. DOBA TRVÁNÍ HRY 
Datum zahájení hry je 20.11.2004 v 00:00 hodin. Hra pokračuje do 31.12.2004, 21:59:59 hodin nebo do odvolání 
 
G. ÚČTOVÁNÍ 
Za SMS odeslanou na hrací číslo bude účtována částka odpovídající ceně standardní SMS dle zákazníkem zvoleného tarifu. SMS 
s informací o výhře není hráči účtována. 
 
H. REKLAMACE 
Eurotel odpovídá pouze za herní SMS, které byly doručeny do sítě Eurotel.  
 
I. ZÁVĚR 
V případě, že hráč nesplní kteroukoliv z podmínek hry, výhra nebude přiznána. Výhru není možné přiznat zaměstnancům 
Eurotelu a osobám blízkým zaměstnancům Eurotelu. Nárok na výhru nevzniká také v případě nedodržení nebo porušení 
stanovených podmínek hry hráčem. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla hry jednostranně měnit, a to i bez předchozího 
upozornění. Stejně tak si Provozovatel vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky hry, poplatky za hru nebo dobu trvání 
hry, případně stanovit jiné výhry.  
Provozovatel si vyhrazuje právo hru kdykoliv ukončit z technických, obchodních nebo z jiných důvodů. Účastí ve hře právní 
nárok na výhru nevzniká. Výhra není právně vymahatelná.  
V případě získání nároku na výhru účastník hry souhlasí s tím, že předá provozovateli hry, případně distributorovi výher, 
kterého provozovatel pověří, své osobní údaje (fotografii, jméno, příjmení a poštovní adresu). Výherce dále souhlasí s tím, že 
tyto jeho osobní údaje budou použity pro obchodní a marketingové účely provozovatele hry po dobu sedmi let od jejich 
poskytnutí. Všeobecné podmínky poskytování základní a volitelných telekomunikačních služeb v systémech NMT a GSM Eurotel 
Praha, spol. s r. o. se budou vztahovat i na využití služeb při této hře. V případě jakéhokoliv rozporu platí Všeobecné podmínky.  
Tyto podmínky hry jsou k dispozici na adrese www.eurotel.cz/go nebo ve značkových prodejnách Eurotelu. 
 
Přejeme Vám mnoho úspěchů při hře. 

http://www.eurotel.cz/go

