
27. června 2022

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Tuto propagační soutěž (dále jen „soutěž“) pořádá Villa Rock Agency Pty Ltd, soukromá společnost registrovaná v Kapském 
Městě v Jižní Africe s registračním číslem: 2016/ 487582 / 07 (dále jen „Pořadatelé“).

2) Soutěž začíná 7. července 2022 a bude pokračovat do 24. srpna 2022 do 23:59 (dále jen „Doba soutěže“).

3) Miggster Mania je naše každodenní nabídka cen před uvedením na trh, od hodinek Casio po NFT („cena“).

4) Aby se osoba kvalifikovala na jeden vstup do soutěže Miggster Mania Giveaway Competition, musí si osoba (“Účastník”) 
aktivovat bezplatný balíček Renegade a nárokovat si posilovací balíček Starlined NFT podle níže uvedených kroků;

a) Aktivujte si svůj bezplatný balíček Miggster Plus Renegade v back office Crowd1 nebo na play.miggster.com;

b) Akce bude omezena na 1 (jednu) cenu za pracovní den, tj. pondělí až pátek;

c) Po dokončení výše uvedeného bude soutěžící zařazen do slosování.

5) Vaše záruky a prohlášení

5.1 Registrací u nás nebo používáním Služby tímto prohlašujete a zaručujete nám, že ve všech těchto okamžicích:

i) máte obvyklé bydliště nebo se v době, kdy používáte Služby, nacházíte v jurisdikci, ve které je pro vás 
používání Služeb zákonné;

ii) jsou starší 18 let;

iii) máte zdravou mysl a jste schopni převzít odpovědnost za své vlastní činy;

iv) můžete uzavřít právně závaznou smlouvu a vy jste osoba, která se u nás zaregistrovala;

v) chápete, že vám mohou být účtovány poplatky za používání Služby a že přijímáte plnou odpovědnost za 
jakékoli takové poplatky, které se mohou vztahovat;
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vi) jednají jako příkazce a ne za někoho jiného;

vii) nebýt zaměstnancem, ředitelem, členem, partnerem, konzultantem a/nebo zástupcem nebo jakoukoli jinou osobou, 
která přímo nebo nepřímo kontroluje nebo je ovládána pořadatelem/pořadateli nebo poskytovateli 
marketingových služeb této soutěže (a/nebo manželé, životní partneři, nejbližší rodinní příslušníci
nebo obchodní partneři osob nebo subjektů uvedených výše). To zahrnuje pořadatele; dodavatel/é 
zboží a/nebo služeb v rámci této Soutěže; a propagační partneři, tiskárny, reklamní a propagační 
agentury, profesionální poradci a pracovníci prodejních míst zaměstnaní nebo smluvně najatí nebo 
poskytující zboží nebo služby jakéhokoli druhu všem osobám nebo subjektům uvedeným výše během 
Období soutěže;

viii) Nebýt diskvalifikován z účasti v Soutěži z jakéhokoli jiného důvodu.

ix) Souhlasíte s tím, že se budete plně řídit touto Smlouvou.

5.2 Tímto nám zaručujete, že:

i) všechny informace uvedené ve vaší registraci do služby a všechny osobní údaje, které nám byly poskytnuty, jsou 
úplné, přesné a nezavádějící;

ii) nebudete se pokoušet hackovat, provádět neoprávněné změny nebo zavádět jakýkoli druh škodlivého kódu na 
webovou stránku, tajně se domlouvat nebo otevírat jakékoli vývojové nástroje, službu, soutěž nebo 
společnost žádnými prostředky. Pokud se pokusíte manipulovat se službou nebo jakýmkoli obsahem, 
mohou proti vám být vzneseny poplatky a řízení a vyhrazujeme si právo předat takové informace, které 
považujeme za nezbytné, příslušným orgánům, pokud se dozvíme nebo máme podezření, že jste zapojeni 
do jakékoli takové aktivity. Souhlasíte s jakýmkoli takovým zveřejněním;

iii) nepokusíte se zúčastnit soutěže více než jednou.

6) Kvalifikující se účastník, který nepotvrdí přijetí takového oznámení do 72 (sedmdesáti dvou) hodin od jeho předání pořadateli 
nebo jejich zástupci, ztratí jakékoli právo účastnit se soutěže a nebude mít žádné nároky vůči pořadatelům nebo jejich zástupci 
z toho vyplývající. Pořadatelé a/nebo jejich zástupci náhodně vylosují náhradní kvalifikované účastníky ze všech účastníků, 
dokud 1 (jeden) kvalifikující se účastník nepotvrdí oznámení během oznamovací lhůty.

7) Soutěž může probíhat prostřednictvím internetu nebo jiného elektronického média a kvalifikující se účastník nemusí být 
přítomen na stejném místě jako zástupci pořadatelů, kteří soutěž pořádají.

8) Další podmínky soutěže:

a) Výherci mohou být podle výhradního uvážení pořadatelů vyloučeni z výhry ceny nebo podílu na výhře, pokud je účast v 
této soutěži nebo výhra ceny v zemi výherce nezákonná.

b) V případě, že jste vyhráli digitální cenu, jako je NFT, je nám líto, že takové ceny nelze převést na ekvivalent voucheru, je 
na zákazníkovi, aby takovou digitální cenu obdržel. V případě, že vyhrajete fyzickou cenu, jako jsou hodinky Casio, 
poskytneme vám ekvivalentní hodnotu v poukázkách.

9) Účastníci mohou získat kopii těchto soutěžních podmínek tak, že si je prohlédnou na play.miggster.com nebo nám pošlou e-
mail napodpora@gameout.com.

10) Soutěž a tyto Podmínky podléhají našim Všeobecným podmínkám. V případě rozporu mezi podmínkami mají ve 
vztahu k Soutěži přednost tyto Podmínky.

11) Pořadatel si vyhrazuje právo zadržet cenu, dokud nebude zcela přesvědčen, že navrhovaný výherce (výherci) ceny je nebo je 
výhercem v dobré víře a vyhrazuje si právo požadovat takový důkaz, který bude považovat za nezbytný. .

12) Pořadatel požádá výherce, aby písemně souhlasili s používáním a zveřejněním jejich herní značky, obrázku a podobizny 
pořadatelem v souvislosti s touto soutěží po dobu 12 (dvanácti) měsíců poté, co byli vyhlášeni jako vítězové. Výherci mohou 
odmítnout použití svého jména, podoby a obrázku pořadatelem.
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