
1. 

BKS Capital Partners a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016 
, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
10901 (dále jen „Pořadatel“), pořádá na území České republiky spotřebitelskou sou-
těž  „Nej 333“ / „ Soutěžte s Nej TV “ (dále jen „ Soutěž „). 

2.  

Organizátorem soutěže je společnost DIRECT pay, s.r.o., se sídlem Vinohradská 
2133/138, 130 00 Praha 3: IČ: 26170752, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76627 (dále jen „ Organizátor“ )

3.  Termín konání soutěže: 

Soutěž probíhá od 12. října 2009 0:00:01 hod. do 6. prosince 2009 23:59:59 hod (dále 
jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutě-
že“). Výherci souteže budou vybráni dle pořadí doručení SMS zprávy do evidenčního 
systému SMS, každý týden vyhrávají ceny soutěže celkem 42 účastníci. Rozhodujícím 
kritériem je čas doručení SMS do systému Erika.
Oficiální a závazná Pravidla soutěže jsou umístěna na internetových stránkách Pořa-
datele www.nej-tv.cz 

4.  Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem 
na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která je  
v den odeslání soutěžní SMS zároveň zákazníkem služeb sítě Nej TV (Nej TELEVIZE, 
Nej INTERNET, Nej TELEFON), tzn. že existuje mezi tímto účastníkem a Pořadatelem 
platný smluvní vztah zákazník – poskytovatel služeb.

PRAVIDLA 
SPOTřeBITeLSKé SOuTěže 
Nej 333 – Soutěžte s Nej TV
společnosti BKS Capital Partners a.s.,
majitele a provozovatele sítě Nej TV
(dále pouze „Pravidla“)



SMS zpráva musí být zaslána ve tvaru: NeJTV mezera ODPOVĚĎ (A,B,C) mezera 
JMéNO mezera PřÍJMeNÍ mezera uLICe mezera Č.P. mezera MěSTO

Příklad: NeJTV A JAN NOVAK KAPROVA 6 BReCLAV
Soutěžní SMS musí účastník zaslat na tel. číslo 900 06 09. Cena SMS je 9 Kč včetně 
DPH. Technický servis zajišťuje Erika a.s., sídlem Na Příkopě 9-11, 110 00, Praha 1.

Vyhodnocuje se klíčové slovo NEJTV. Toto slovo se musí nacházet na začátku zprávy, 
nezáleží, zda je uvedeno velkým či malým písmem. Pokud není tato podmínka spl-
něna, není SMS zařazena do systému soutěže.

Soutěžící dostává zpětnou SMS zprávu, která jej informuje o výhře či registraci k hlav-
ní výhře.

5.  Výherci v soutěži 

Soutěžní kola
Soutěž probíhá v době konání soutěže v jednotlivých oddělených týdenních kolech, 
a to v těchto obdobích:

1. Soutěžní kolo:  od 12. 10. 2009 0:00:01 hod. do 18. 10. 2009 23:59:59 hod
2. Soutěžní kolo: od 19. 10. 2009 0:00:01 hod. do 25. 10. 2009 23:59:59 hod
3. Soutěžní kolo: od 26. 10. 2009 0:00:01 hod. do 01. 11. 2009 23:59:59 hod
4. Soutěžní kolo: od 02. 11. 2009 0:00:01 hod. do 08. 11. 2009 23:59:59 hod
5. Soutěžní kolo: od 09. 11. 2009 0:00:01 hod. do 15. 11. 2009 23:59:59 hod
6. Soutěžní kolo: od 16. 11. 2009 0:00:01 hod. do 22. 11. 2009 23:59:59 hod
7. Soutěžní kolo: od 23. 11. 2009 0:00:01 hod. do 29. 11. 2009 23:59:59 hod
8. Soutěžní kolo: od 30. 11. 2009 0:00:01 hod. do 06. 12. 2009 23:59:59 hod

Omezení počtu soutěžních SMS od jednoho účastníka v soutěžním kole
Účastník se může do soutěže zapojit opakovaně. Výhercem se však může stát (dle 
unikátního telefonního čísla) v daném soutěžním kole pouze jedenkrát. Pokud by 
se výhercem měl stát soutěžící, který již výhercem v daném kole byl, tento se znovu 
výhercem nestane. Výhercem se stane předchozí SMS v pořadí.

Každý z účastníků soutěže může v každém z daných soutěžních kol soutěžit formou 
zaslání soutěžní SMS maximálně 3x.



určení pořadí výherních SMS
Vyhrávají platné SMS se správnou odpovědí na soutěžní otázku daného soutěžního 
kola doručené v pořadí: 3., 30., 33., 66., 99., 113., 133., 169., 199., 203., 233., 269., 
299., 303., 313., 333., 363., 399., 403., 433., 469., 499., 503., 533., 569., 599., 603., 
633., 669., 699., 733., 769., 799., 803., 833., 869., 899., 903., 930., 933., 969., 999.

Počet výher v 1 soutěžním kole
Počet výher je 42 v daném kole.

Náhradní výherní SMS
V případě, že počet doručených soutěžních SMS nedosáhne jakéhokoliv ze stanove-
ného pořadového čísla, budou vybrány náhradní výherní SMS, a to SMS vždy před-
cházející výherní pořadové SMS, jejíhož pořadí se nedosáhlo v daném soutěžním 
kole.

určení a oznámení výherců 
Výherci v ČR budou určeni v systému na základě pořadí doručené SMS ihned.  
Po určení výherců dle pořadí přijaté soutěžní SMS dojde v průběhu 24 hodin k ově-
ření v databázi Pořadatele, že jde o platné zákazníky společnosti Pořadatele dle  
podmínek Pravidel čl. 4. 

6.  Zvláštní soutěžní Hra v rámci Soutěže Nej333 o peněžitou částku 3.333 Kč 

Soutěžní Hra bude probíhat v celém průběhu hlavní Soutěže Nej333 v průběhu sou-
těžních kol dle článku 5 těchto Pravidel. (dále jen „soutěžní týdny“).

Účastníkem soutěžní hry o 3.333 Kč se stává automaticky každý účastník hlavní sou-
těže Nej333, a to okamžikem odeslání první soutěžní SMS dle těchto Pravidel.

Každý herní týden Organizátor soutěže zavolá jednomu účastníku soutěžní hry, je-
hož SMS bude vyhodnocena jako doručená v polovině přijatých platných SMS za 
dané kolo. V případě, že bude doručen lichý počet a číslo nebude dělitelné č. 2, zao-
krouhluje se směrem nahoru. 

Ohlásí-li se vybraný účastník Hry po přijetí hovoru podle předchozího odstavce 
výherním heslem „Haló, NEJ TV“, získává výhru – peněžitou částku ve výši 3.333 Kč. 
(Ohlásí-li se vybraný účastník hry po přijetí hovoru jinými slovy, nezískává žádnou vý-
hru. V ostatních případech (nebude-li možné se účastníku dovolat, bude-li telefonní 
stanice nedostupná atd.) vybraný účastník hry výhru taktéž nezískává.



Účastník Hry je povinen na základě výzvy sdělit Organizátorovi Hry údaje potřebné 
pro svou identifikaci (zejména jméno a příjmení, adresu) a bez odkladu sdělit organi-
zátorovi hry jejich změnu. Nesdělí-li účastník hry údaje podle předchozí věty, uvede-
li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka hry kontaktovat 
nebo identifikovat anebo neuvede-li účastník Hry v SMS funkční tuzemské telefonní 
číslo, je organizátor hry oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze Hry. Vyloučením ze 
Hry účastník ztrácí práva plynoucí z účasti ve Hře a případnou výhru. Organizátor je 
povinen ze Hry vyloučit účastníka hry, který jedná v rozporu s obsahem nebo smys-
lem těchto Pravidel.

Dojde-li k přijetí hovoru podle článku 6 těchto Pravidel, platí, že hovor přijal vybraný 
účastník hry. Výhru získává osoba, která přijala hovor dle tohoto článku, nevyjde-li 
do odeslání nebo jiného předání výhry najevo, že vybraným účastníkem Hry je jiná 
osoba. V takovém případě se použije ustanovení předchozího odstavce Pravidel.

Výhra činí částku 3.333 Kč (slovy: tři tisíce třistatřicettři korun českých). V případě, že 
v daném soutěžním týdnu nedojde k nalezení výherce soutěžní hry, tato částka se 
převádí do dalšího soutěžního týdne a navyšuje částku určenou pro daný soutěž-
ní týden (např. převedením částky z 1. soutěžního týdne do 2. soutěžního týdne, je 
částka určená jako výhra v 2. soutěžním týdnu ve výši 6.666 Kč) a platí opět pravidlo 
výherní platné SMS, která byla doručena přesně v polovině přijatých platných SMS 
za daná kola. 

Pro případ, že by nedošlo ani po 8. soutěžním týdnu k nalezení výherce této soutěžní 
hry, částka propadá ve prospěch Pořadatele.

7.  Výhry v soutěži

96 x Klíčenka Nej TV se dvěma nákupními žetony
71 x Tričko s krátkým rukávem, černé, s potiskem Nej TV
60 x Šňůra na krk se skobou na klíče a poutkem na mobilní telefon, značka Nej TV
42 x Basebalová čepice s výšivkou Nej TV
25 x Hrníček
25 x DVD film
5 x Mp3 přehrávač
3 x Digitální fotoaparát
1 x TV přijímač
8 x Peněžitá výhra ve výši 3.333 Kč 



8.  Speciální bonus pro účastníky Soutěže Nej333

Každý z účastníků Soutěže, který zašle v průběhu soutěže soutěžní SMS se správnou 
odpovědí na soutěžní otázku obdrží na svůj věrnostní účet programu Nej Bonus 10 
Nejbodů, a to pro každý soutěžní týden 1x 10 Nejbodů, kterého se účastník zúčastnil 
správnou odpovědí v soutěžní SMS.

9.  Společná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly a podmínkami soutěže a zava-
zuje se je plně dodržovat. 

Účastník Soutěže dává svou účastí ve hře souhlas Pořadateli k pořízení obrazových 
snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a k použití těchto snímků 
a záznamů zejména pro reklamní účely.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdob-
ném vztahu k Pořadateli nebo Organizátorovi Soutěže. Vyloučeny z účasti v Soutěži 
jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, t.j. zejména příbuzní v 
řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob.

Účastí v Soutěži účastník dává Organizátorovi souhlas ke zpracovávání svých osob-
ních údajů v průběhu Soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení Soutěže, a to 
pro účely řádného zajištění průběhu Soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu a  
v případě telefonního čísla, jména, příjmení a obce, v níž má účastník hry bydliště,  
i pro reklamní účely a v rozsahu pro tento účel obvyklém. 

Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Pořadatele.  
V opačném případě je Pořadatel oprávněn účastníka ze Soutěže vyloučit.

Vyloučením ze Soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti a případnou výhru. 
Pořadatel je povinen ze Soutěže vyloučit účastníka hry, který jedná v rozporu s obsa-
hem nebo smyslem těchto pravidel.

Výhry poskytuje Pořadatel Soutěže. Výherci nejsou povinni výhry přijmout. Nemají ná-
rok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno.

Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které 
jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry.



Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu změny bydliště výherce, pokud 
tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena. Dále Pořadatel neodpovídá za 
ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodu spočívajících na straně 
třetí strany. 

Pořadatel Soutěže není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a operáto-
rů pevných telefonních linek a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů 
ani za nedoručení, ztrátu či poškození výher zasílaných prostřednictvím pošty či ji-
ným způsobem. 

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit 
nebo změnit pravidla Soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících 
se Soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla Soutěže i pokyny jejího Pořadatele a Or-
ganizátora.

Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas se zpracováním a uchováváním po-
skytnutých osobních údajů společnosti Pořadatele a Organizátora soutěže, za úče-
lem vyhodnocení Soutěže, doručení výhry a marketingovým a evidenčním účelům 
výhradně společnosti Pořadatele a to do odvolání. Účastník bere na vědomí, že má 
práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb v platném znění., že poskytnutí údajů je dob-
rovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuje, že 
všechny údaje poskytnuté Pořadateli jsou pravdivé. Tento souhlas uděluje bezplat-
ně.

Úplná a závazná Pravidla Soutěže jsou dostupná na internetových stránkách Pořada-
tele Soutěže: www.nej-tv.cz

V Praze dne 9. října 2009 

Pořadatel
BKS Capital Partners a.s.

BKS Capital Partners a.s., sídlem Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016, zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10901.

Za tiskové chyby neručíme. Společnost BKS Capital Partners a.s. si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli omezit, přerušit, zrušit 
nebo změnit podmínky akce pro zákazníky. Je oprávněn a rozhodnout o všech otázkách týkajících se této obchodní nabídky podle 
vlastního uvážení a s konečnou platností.


