
Arctic Lucky Draw podmínky 1. Předmět soutěže Arctic (HK) Ltd. ("Arctic") rozdává 
měsíční cenu ve výši 1000 dolarů všem účastníkům, kteří zakoupili termální pastu 
MX-2, MX- nebo MX-5 během období účasti. Nejedná se o loterii nebo soutěž, 
dokonce ani hazardní hry nebo veřejné příslib odměny. Na účast se mohou podílet 
fyzické osoby, které mají alespoň 18 let a mají bydliště v Německu Spojené 
království, Kanada (kromě Quebecu), Švýcarsko, Francie, Itálie, Španělsko, 
Portugalsko, Čína, Argentina (kromě Chubut, Cordoba, Jujuy, Rio Negro, Mendoza, 
Neuquén, Salta y Tierra del Fuego), Kolumbie, Chile, Česká republika, Ukrajina 
(kromě Krymu), USA (kromě New Yorku a Floridy), Východní Timor, Indonésie, Laos, 
Malajsie, Myanmar, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam , Brunej nebo Kambodža. 
C. každý zákazník se může účastnit soutěžy pouze jednou za cyklus. To platí i v 
případě, že zákazník zakoupil několik produktů. Zákazník se nesmí registrovat 
několikrát s různými e-mailovými adresami. Každý měsíc začíná nová soutěž. Každý 
zákazník, který se již zaregistroval pro předchozí cyklus nebude zvažován pro jeden 
nový cyklus. Každý zákazník má možnost se znovu zaregistrovat do nového cyklu 
výhry s dříve neregistrovaným produktem. D. alternativní účast možnost existuje 
vyplněním účast formulář na lucky-mx.arctic.ac včetně první a poslední jméno, 
kompletní adresu (Ulice, číslo domu, psč, město, země) a e-mailovou adresu. Právní 
postih/ zákonný trest je vyloučen. E. zaměstnanci společnosti Arctic GmbH, Arctic 
Limited a Arctic Inc., jejich rodiny a další osoby spojené s tvorbou a řízením této akci, 
stejně jako obchodní zákazníci a prodejci, stejně jako jejich zaměstnanci a rodinní 
příslušníci jsou z účasti vyloučeni. F.použití jakéhokoli druhu automatizovaných 
procesů k manipulaci s touto soutěží je zakázáno. G. Arctic si vyhrazuje právo 
vyloučit zákazníky z účasti na soutěži, pokud existují legitimní důvody. Takové 
důvody mohou existovat v případě manipulace v souvislosti s přístupem , nebo 
provedení soutěže, v případě porušení těchto podmínek účasti nebo v případě 
nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje. 3. Jak se zúčastnit? Jak probíhá soutěž? 
A. za účelem účasti v soutěži, musí zákazník odskenovát QR Kód na obalu 
zakoupeného ARCTIC termální pasty a použít účasti formulář na lucky-
mx.arctic.ac/SPECIALCODE. B. Vítězy budou stanoveny nejdřív během prvních pěti 
pracovních dnů následujícího kalendářního měsíce. První losování se uskuteční 1. 
března 2019, poslední losování se uskuteční v lednu 2022. 4. Co se dá vyhrát? A. 
každý měsíc náhodně bude vykreslen jeden vítězmezi ze všech účastníku. Vítěz 
obdrží výplatu ve výši 1000 dolarů, která bude vyplacena v ekvivalentu současného 
směnného kurzu v příslušné národní měně. B. Arctic informuje vítěze e-mailem o 
jeho výhře. Vítěz bude mít 14 dní na předložení informací o účtu požadovaných pro 
převod výhry od Arctic. Pokud se vítěz nevrátí do Arctic za 14 dnů od oznámení, 
cena propadá a nový vítěz bude určen v loterií. C. platba výhry se provádí výhradně 
bankovním převodem. Platba v hotovosti není možná. Arctic platí platné převodní 
poplatky. 5. Závěrečná ustanovení A. právní postih je vyloučen. B. jsou-li jednotlivá 
ustanovení těchto podmínek účasti neplatná, neovlivní se tím platnost zbývajících 
ustanovení. C. Arctic si vyhrazuje právo kdykoli zrušit soutěž z důležitých důvodů. 
Může tomu tak být například tehdy, je-li další výkon soutěže z technických nebo 
právních důvodů nepřiměřený pro Arctic. D. Arktida není ani ochotna ani povinna 
účastnit se řízení o urovnání sporů u rozhodčí rady spotřebitelů. E. ARCTIC 
zdůrazňuje, že zisk může podléhat zdanění podle platných právních předpisů o dani 
z příjmu země bydliště. To může znamenat, že vítěz musí ve svém přiznání k dani z 
příjmu vyhlásit zisk, který od něj získal. Kontaktní údaje organizátora: Arctic (HK) Ltd. 
Unit 1302-05, The Octagon / 6 Sha Tsui Road / Tsuen Wan n. t. / Hong Kong Otázky, 
připomínky nebo stížnosti týkající se hospodářské soutěže by měly být adresovány: 
lucky-draw@arctic.ac 


