
 
SEZÓNA DRAKA 

 
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA LOTERIE 

 
 

K ÚČASTI ČI VÝHŘE V LOTERII NENÍ TŘEBA PROVÉST ŽÁDNÝ NÁKUP.NÁKUP NEZVÝŠÍ VAŠE 
ŠANCE NA VÝHRU.LOTERIE SE NELZE ZÚČASTNIT V ZEMÍCH, KDE JE JEJÍ POŘÁDÁNÍ 
ZAKÁZÁNO. 

Sponzorem loterie nazvané Sezóna draka (dále jen „loterie“) je společnost Bethesda Softworks LLC 
(dále jen „sponzor“) a jejími správci jsou společnosti Midnight Oil Agency, Inc. a Marden-Kane, Inc. 
(společně dále jen „správce“).Pro účely loterie se „loterijní skupina“ skládá ze sponzora a správce 
společně s přidruženými subjekty a spřízněnými společnostmi, mimo jiné včetně jejich mateřských, 
sesterských a dceřiných společností a jejich příslušných vedoucích pracovníků, členů představenstva, 
zaměstnanců, zmocněnců a jiných zástupců. 

PRO ÚČELY TÉTO LOTERIE BUDE SPONZOR NA ÚZEMÍ BELGIE PLNIT POVINNOSTI SPRÁVCE. 

SPOLEČNOSTI MIDNIGHT OIL AGENCY, INC. 

A MARDEN-KANE, INC. 

SE NA ÚZEMÍ BELGIE SPRÁVY TÉTO LOTERIE ÚČASTNIT NEBUDOU. 

PŘED ÚČASTÍ V LOTERII SI PROSÍM PŘEČTĚTE TATO OFICIÁLNÍ PRAVIDLA, SOUVISEJÍCÍ 
PODMÍNKY SLUŽEB SPOLEČNOSTI ZENIMAX MEDIA UVEDENÉ NA ADRESE 
https://www.zenimax.com/legal_terms A OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ZENIMAX MEDIA O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA INTERNETU UVEDENÉ NA ADRESE https://www.zenimax.com/legal_privacy 
(VŠECHNY TYTO DOKUMENTY JSOU DO TĚCHTO PRAVIDEL ZAČLENĚNY FORMOU TOHOTO 
ODKAZU).ÚČASTÍ V LOTERII VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO OFICIÁLNÍMI PRAVIDLY A 
SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY A VZDÁNÍ SE 
PRÁVA NA PŘIPOJENÍ SE K HROMADNÉ ŽALOBĚ, JAK SE UVÁDÍ V ODDÍLU 15 PODMÍNEK 
SLUŽBY. 

1. OBDOBÍ A OBLAST DOSTUPNOSTI LOTERIE 

Loterie bude zahájena 1. října 2019 v 10:00:00 východoamerického času (dále jen „ET“) a ukončena 5. 
ledna 2020 ve 23:59:59 ET (dále jen „období loterie“). 

Informace o převodu časového pásma naleznete na stránce world clock.Správa loterie se provádí ve 
Spojených státech a loterie samotné se mohou zúčastnit osoby ze zemí uvedených v oddílu 2 
(Způsobilost k účasti). 

2. ZPŮSOBILOST K ÚČASTI 

Všichni účastníci musí (a) být v okamžiku svého zapojení do loterie ve věku alespoň 18 let, případně ve 
věku zletilosti v jurisdikci, v níž pobývají, podle toho, který z věků je vyšší (obyvatelé států Alabama nebo 
Nebraska musí být ve věku alespoň 19 let; obyvatelé státu Mississippi musí být ve věku alespoň 21 let), 
(b) vlastnit platný doklad totožnosti a (c) být legálním obyvatelem jednoho z 50 států Spojených států 
nebo Washingtonu, D. C., Kanady (kromě provincie Québec), Belgie, České republiky, Dánska, Finska, 
Francie, Německa, Maďarska, Irska, Mexika, Nizozemska, Nového Zélandu, Norska, Ruské federace, 
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Švédska, Švýcarska nebo Spojeného království.Loterie podléhá veškerým platným federálním, národním, 
státním, provinčním a místním zákonům a nařízením.Loterie se nelze zúčastnit v zemích, kde je její 
pořádání zakázáno či omezeno, případně v zemích, kde by loterijní skupina ze zákona měla daňovou 
povinnost.Vedoucí pracovníci, členové představenstva, zaměstnanci, zmocněnci a zástupci loterijní 
skupiny, všech jejích mateřských, přidružených nebo spřízněných společností, agentur, dodavatelů 
materiálů a služeb souvisejících s touto loterií a nejbližší rodinní příslušníci (definovaní jako rodiče, 
sourozenci, děti a partneři bez ohledu na jejich bydliště) nebo členové domácnosti (ať již se jedná o 
rodinné příslušníky či nikoliv) takových vedoucích pracovníků, členů představenstva, zaměstnanců, 
zmocněnců a obchodních zástupců nejsou způsobilí k účasti (výše uvedené souhrnně dále jen „kritéria 
způsobilosti k účasti“). 

 

 

3. JAK SE ZÚČASTNIT 

NENÍ TŘEBA PROVÉST ŽÁDNÝ NÁKUP. Je třeba, abyste si na vlastní náklady zajistili připojení k 
internetu. Osoba splňující kritéria způsobilosti k účasti se loterie může zúčastnit během období loterie, a 
to jedním ze dvou způsobů (každý ze způsobů dále jen „přihláška“ a společně dále jen „přihlášky“): 

(i) Prostřednictvím platného účtu The Elder Scrolls ® Online:během období loterie: 

• Přejděte na webovou stránku loterie „Sezóna draka“ na 
adrese:https://woobox.com/pkd5uq. 

• Vyplňte formulář přihlášky do loterie. 

• Přijměte smluvní podmínky a oficiální pravidla loterie. 

• Potvrďte, že jste si přečetli sponzorovy zásady ochrany osobních údajů a rozumíte jim. 

• Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ odešlete formulář přihlášky. 

• Přihlaste se ke svému platnému účtu The Elder Scrolls ® Online a alespoň jednou 
během období loterie (1. října 2019 – 5. ledna 2020) si zahrajte The Elder Scrolls ® 
Online. 

Odeslání formuláře přihlášky získáte jednu (1) přihlášku do loterie, ve které máte šanci na výhru jedné z 
cen popsaných v oddílu 6 níže (dále jen „cena“ nebo „ceny“), a to za předpokladu, že splňujete kritéria 
způsobilosti k účasti uvedená v oddílu 2, přihlásíte se ke svému platnému účtu The Elder Scrolls ® Online 
a alespoň jednou během období loterie si hru zahrajete.Pokud si hru během období loterie nezahrajete, 
vaše přihláška se nezapočítá.Účastník může v souvislosti s touto loterií využít pouze jeden (1) platný účet 
The Elder Scrolls ® Online (definovaný e-mailovou adresou).„Účet“ je definován jako fyzická osoba, které 
je poskytovatelem internetového připojení, poskytovatelem internetových služeb či jinou organizací (např. 
firmou, vzdělávací institucí atd.) odpovědnou za přidělování e-mailových adres v rámci domény 
asociované se zadanou e-mailovou adresou příslušná e-mailová adresa přidělena.Šance na výhru se 
hraním hry nezvyšuje. 

(ii) Bonusové přihlášky:Hráči, kteří splňují kritéria způsobilosti k účasti a zapojí se do loterie 
během období loterie použitím platného účtu The Elder Scrolls ® Online, budou mít během 
období loterie příležitost získat až deset (10) bonusových přihlášek.Bonusové přihlášky hráči 
získají výměnou losů získaných během herních událostí za Indrikovy bobule a Indrikova 
pírka, jak popisuje tento oddíl, a to nejvýše v maximálním počtu bonusových přihlášek.Abyste 
získali bonusové přihlášky, musíte se během období loterie přihlásit ke svému platnému účtu 
The Elder Scrolls ® Online a zúčastnit se alespoň jedné z pěti (5) herních událostí, které se 
konají během období loterie.Během každé herní události budou mít hráči příležitost získat 
losy splněním některých úkolů definovaných při každé události.Harmonogram herních 
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událostí, které se uskuteční během období loterie, a maximální počet losů, které může hráč 
během nich získat, je uveden v tabulce níže: 

 
 

Název herní 
události 

 
 

Trvání herní události 

 
 

Získatelné losy 

Vzpoura draků 3. října 2019, 10:00 ET – 14. října 
2019, 10:00 ET 

24 losů 

Slet čarodějnic 24. října 2019, 10:00 ET – 4. listopadu 
2019, 10:00 ET 

24 losů 

Bujará oslava 14. listopadu 2019, 10:00 ET – 18. 
listopadu 2019, 10:00 ET 

15 losů 

Hon na draka 26. listopadu 2019, 10:00 ET – 9. 
prosince 2019, 10:00 ET 

28 losů 

Festival New Life 19. prosince 2019, 10:00 ET – 2. ledna 
2020, 10:00 ET 

30 losů 

 

 

LOSY NEJSOU PŘIHLÁŠKAMI 

DŮLEŽITÉ: LOSY ZAKOUPENÉ V OBCHODĚ CROWN STORE NELZE VYMĚNIT ZA 
BONUSOVÉ PŘIHLÁŠKY. BONUSOVÉ PŘIHLÁŠKY LZE ZÍSKAT HRANÍM HRY BĚHEM 
PŘÍSLUŠNÉ HERNÍ UDÁLOSTI. ZAKOUPENÉ LOSY SE DO BONUSOVÝCH PŘIHLÁŠEK 
NEZAPOČÍTÁVAJÍ. 

Hráči, kteří se zúčastní všech pěti (5) herních událostí, mohou celkem získat až sto dvacet 
jedna (121) losů.Během období loterie mohou hráči u určených herních prodejců vyměnit 
losy získané při herních událostech za Indrikova pírka nebo bobule.Deset (10) losů lze 
vyměnit za jedno (1) Indrikovo pírko nebo bobuli.Za každé Indrikovo pírko nebo Indrikovu 
bobuli vyměněné během období loterie obdrží hráči jednu (1) bonusovou přihlášku až do 
maximálního počtu deseti (10) bonusových přihlášek. 

(iii) Minikresby.Hráči, kteří splňují kritéria způsobilosti k účasti a zapojí se do loterie během 
období loterie použitím platného účtu The Elder Scrolls ® Online, budou mít během období 
loterie příležitost přihlásit až tři (3) soutěžní minikresby (dále jen „soutěže minikreseb“ a 
samostatně „soutěž minikreseb“) a vyhrát digitální ceny, kterými jsi herní předměty, které ve 
skutečném světě nemají žádnou hodnotu.Hráči budou přihlášeni do všech případných 
soutěží minikreseb, které se uskuteční po datu zahájení jejich účasti v loterii.Získané 
bonusové přihlášky každého hráče budou také příslušným způsobem přihlášeny do každé 
soutěže minikreseb. 

Soutěž 
minikreseb 

Cena v 
soutěži 
minikreseb 

Počet 
výherců 

Datum vyhlášení 
výsledků soutěže 
minikreseb  

Říjnová soutěž 
minikreseb 

Čtyři (4) 
herní 
mazlíčci 

Dvacet pět 
(25) 

Přibližně 1. listopadu 2019 

Listopadová 
soutěž 
minikreseb 

Čtyři (4) 
herní sedla 

Dvacet pět 
(25) 

Přibližně 2. prosince 2019 



Prosincová 
soutěž 
minikreseb 

Čtyři (4) 
herní domy 

Dvacet pět 
(25) 

Přibližně 6. ledna 2020 

K přibližnému datu vyhlášení výsledků soutěže minikreseb uvedenému výše vybere loterijní 
skupina v každé ze soutěží náhodným losováním až dvacet pět (25) 
výherců.Pravděpodobnost, že bude soutěžící vybrán jako způsobilý výherce ceny v soutěži 
minikreseb, záleží na celkovém počtu způsobilých přihlášek, které budou v období podávání 
přihlášek do příslušné soutěže minikreseb včas doručeny loterijní skupině.Ceny se budou 
udělovat náhodným losováním bez ohledu na poměrné rozdělení mezi jednotlivé geografické 
lokality.Všechny digitální ceny budou hráči elektronicky doručeny na jeho platný účet do 
třiceti (30) dnů od potvrzení jeho způsobilosti.Výhra ceny v soutěži minikreseb nebrání 
způsobilému hráči v získání jakékoliv jiné ceny v rámci loterie. 

(iv) Prémiová přihláška.Během období loterie pošlete na adresu 
seasonofthedragon@mkpromosource.com e-mail s celým svým jménem, zemí pobytu a 
prohlášením „Zavazuji se dodržovat oficiální pravidla loterie“ a v předmětu uveďte:„Sezóna 
draka“ (dále jen „prémiová přihláška“). Účastníci získají jednu (1) přihlášku za každý e-mail 
s přihláškou do loterie odeslaný na výše uvedenou e-mailovou adresu.Všechny e-maily s 
přihláškami musí být doručeny nejpozději do konce období loterie, aby mohly být zařazeny 
do slosování o ceny.Přihlášky obdržené po termínu do slosování zařazeny 
nebudou.Podrobnosti k MAXIMÁLNÍMU počtu přihlášek, které lze tímto způsobem získat, 
naleznete níže. 

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste si přečetli tato oficiální pravidla loterie, rozumíte jim a zavazujete 
se je dodržovat.Vaše přihláška musí splňovat kritéria způsobilosti k účasti uvedená výše. 
Maximální počet přihlášek do loterie, podaných během období loterie, je jedenáct (11) na osobu 
bez ohledu na způsob jejich podání (připouští se jakákoliv kombinace internetových, bonusových 
a prémiových přihlášek).Jakoukoliv přihlášku obdrženou od jediné osoby nad limit jedenácti (11) 
přihlášek může loterijní skupina dle svého výhradního uvážení vyloučit z účasti.Přihlášku musí podat sám 
účastník.Použití automatizovaných zařízení je zakázáno; automatizovaně podané přihlášky (mimo jiné 
včetně přihlášek podaných pomocí jakýchkoliv robotů, povelových souborů, maker či jiné automatizované 
služby) nejsou dovoleny a jejich použití může vést k vyloučení z účasti. 
 
Neúplné, poškozené, nesrozumitelné, nesprávně odeslané či jinak nečitelné přihlášky, případně přihlášky 
bez kontaktních údajů nebo souhlasu s těmito oficiálními pravidly loterie budou neplatné a nebudou 
přijaty.Loterijní skupina si vyhrazuje právo vyloučit z účasti falešné přihlášky nebo přihlášky, u nichž 
existuje podezření, že jsou falešné.Všechny podané přihlášky přecházejí do výhradního vlastnictví 
loterijní skupiny, která nebude přijetí přihlášek potvrzovat ani je vracet.Všechny přihlášky musí být loterijní 
skupině doručeny do výše uvedeného termínu. 

4. JAK VYHRÁT 

Přibližně 10. ledna 2020 (dále jen „datum slosování“) provede loterijní skupina nebo jí pověřený subjekt 
v Syosset ve státě New York náhodné slosování všech způsobilých přihlášek, které budou včas doručeny 
v souladu s oddílem 3, a vybere jednoho (1) výherce hlavní ceny a dvě stě čtyřicet (240) výherců dalších 
cen, jak stanoví oddíl 6 níže. Pravděpodobnost, že bude soutěžící vybrán jako způsobilý výherce ceny v 
této loterii, záleží na celkovém počtu způsobilých přihlášek, které budou včas doručeny loterijní skupině. 
Ceny se budou udělovat náhodným losováním bez ohledu na poměrné rozdělení mezi jednotlivé 
geografické lokality. 

5. PODMÍNKY PŘEVZETÍ CENY 
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Účastníci vybraní jako potenciální výherci (dále jen „potenciální výherci“) podléhají ověření způsobilosti 
a dodržování těchto oficiálních pravidel loterie.Loterijní skupina se pokusí informovat každého 
potenciálního výherce přibližně do čtyřiceti osmi (48) hodin od data slosování, a to prostřednictvím e-
mailové adresy, kterou účastník uvedl v souvislosti se svým účtem The Elder Scrolls ® Online, případně 
e-mailového účtu, který použil k podání prémiové přihlášky, podle toho, kterým ze způsobů přihlášku 
podal. 

K vyhlášení výherců může být nutné, aby každý potenciální výherce učinil následující: 

(i) Vyplnit čestné prohlášení o způsobilosti k účasti (nebo prohlášení a zproštění odpovědnosti) a 
formulář souhlasu se zveřejněním (souhrnně dále jen „zproštění odpovědnosti“), kterými 
loterijní skupinu zprostí jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s touto loterií nebo přijetím, 
vlastnictvím, použitím nebo zneužitím kterékoliv z cen, a to v maximálním možném rozsahu 
dovoleném zákony každé jurisdikce, v níž potenciální výherce pobývá. 

(ii) Bude-li účastník vybrán jako potenciální výherce ceny, jejíž hodnota se rovná nebo převyšuje 
600 USD (případně jinou částku stanovenou zákony jurisdikce, v níž potenciální výherce 
pobývá), vyplní veškeré případné daňové doklady, které mohou vyžadovat zákony jurisdikce, v 
níž potenciální výherce pobývá (dále jen „daňové doklady“). 

(iii) Jestliže účastník pobývá v Kanadě nebo Belgii: musí bez jakékoliv technické či jiné asistence 
v časovém limitu správně odpovědět na otázku hodnotící jeho matematické dovednosti, která mu 
bude položena po telefonu v oboustranně vyhovujícím termínu. 

Loterijní skupina učiní nejvýše dva pokusy o informování každého potenciálního výherce.Pokud loterijní 
skupina obdrží oznámení o trvalé nedoručitelnosti zprávy (hard bounce), může ze všech způsobilých 
přihlášek vybrat alternativního potenciálního výherce, aniž by učinila druhý pokus o informování 
potenciálního výherce.Pokud potenciální výherce neodpoví do tří (3) kalendářních dnů po prvním pokusu 
učiněném loterijní skupinou nebo jejím zmocněncem, loterijní skupina učiní druhý a poslední pokus o 
informování potenciálního výherce.V důsledku vrácení kterékoliv ceny nebo oznámení výherci jako 
nedoručitelné, nemožnosti kontaktovat potenciálního výherce nebo absence jeho odpovědi na oznámení 
do tří (3) kalendářních dnů po druhém pokusu učiněném loterijní skupinou nebo jejím zmocněncem, 
neposkytnutí dokladu o způsobilosti (je-li vyžádán), zproštění odpovědnosti, daňových dokladů (v 
příslušném případě) nebo jiných požadovaných dokladů v řádném termínu, nesprávné odpovědi na 
otázku hodnotící dovednosti (dle daného případu) nebo nedodržení těchto oficiálních pravidel loterie 
jiným způsobem může dojít k vyloučení z účasti, propadnutí ceny a dle výhradního uvážení loterijní 
skupiny i k náhodnému výběru alternativních způsobilých účastníků, kteří získají propadnuvší cenu; 
alternativní způsobilí účastníci budou vybráni ze všech zbývajících obdržených způsobilých přihlášek, 
které budou podléhat stejným podmínkám pro vyloučení.Jestliže loterijní skupina není schopna potvrdit 
výherce ani po třech (3) pokusech o udělení ceny, cena se neudělí. 

6. CENY 

K dispozici je jedna (1) hlavní cena a dvě stě čtyřicet (240) dalších cen.Za předpokladu, že potenciální 
výherci dodrží podmínky oddílu 5 („Podmínky převzetí ceny“) výše, ceny jim budou doručeny nejpozději 
do 1. června 2020.Omezení: jedna (1) výhra na způsobilého účastníka – ceny budou udělovány v níže 
uvedeném pořadí. 

 

• Hlavní cena.Hlavní cena je jedna (1) nástěnná dračí hlava.Přibližná maloobchodní hodnota 
(„PMH“):6 500,00 USD 
 

• Další ceny. 
o Deset (10) kamenů hněvu,PMH každého z nich:60 USD,celková PMH všech cen udělených v 

této kategorii:600,00 USD 
 

o Deset (10) rohů na pití,PMH každého z nich:80,00 USD,celková PMH všech cen udělených v 
této kategorii:800,00 USD 



 
o Deset (10) štítů,PMH každého z nich:80,00 USD,celková PMH všech cen udělených v této 

kategorii:800,00 USD 
 

o Sedmdesát Pět (75) cen v podobě trička The Elder Scrolls ® Online T-Shirt,PMH každého z 
nich:19,99 USD,celková PMH všech cen udělených v této kategorii:1 499,25 USD.Výherci 
triček The Elder Scrolls ® Online si budou moci zvolit velikost trička dle vlastního výběru, a to 
podle standardního amerického číslování (S, M, L, XL, XXL).Během procesu ověření výherce 
kontaktuje správce potenciální výherce této ceny, aby zjistil, jakou velikost potenciální 
výherce upřednostňuje.Jestliže potenciální výherce nesdělí svou upřednostňovanou velikost, 
bude mu na adresu uvedenou v dokumentech pro ověření výherce odeslána velikost XL. 

 
o Dvacet pět (25) cen v podobě jednoho digitálního herního balíčku sestávajícího ze čtyř (4) 

jízdních zvířat (novolunní vlk, baandarijský poutní velbloud, opancéřovaná dračí kočka, 
ještěří komoň),PMH každého z nich:0 USD,celková PMH všech cen udělených v této 
kategorii:0 USD 

 
o Dvacet pět (25) cen v podobě jednoho digitálního herního balíčku sestávajícího ze čtyř (4) 

domů The Elder Scrolls ® Online (čarovná skleněná koule, zikkurat u bahnitého jezera, 
elinhirská soukromá aréna, louka měsíčního cukru),PMH každého z nich:0 USD,celková 
PMH všech cen udělených v této kategorii:0 USD 

 
o Dvacet pět (25) cen v podobě jednoho digitálního herního balíčku sestávajícího ze čtyř (4) 

mazlíčků (kapesní hlídač, nebeské štěně drakobijec, sluneční lvíče ohně a ledu, 
brimstoneský ohnivý skřítek),PMH každého z nich:0 USD,celková PMH všech cen udělených 
v této kategorii:0 USD 

 
o Deset (10) cen v podobě balíčku 5 500 korun1,PMH každého balíčku:39,99 USD,celková 

PMH všech cen udělených v této kategorii:399,90 USD 
 

o Deset (10) cen v podobě elsewyrské sběratelské edice jako digitálního upgradu pro The 
Elder Scrolls ® Online,PMH každého z nich:49,99 USD,celková PMH všech cen udělených v 
této kategorii:499,90 USD 

 
o Deset (10) cen v podobě pěti (5) digitálních truhlic na herní koruny,PMH každé z nich: 0 

USD,celková PMH všech cen v této kategorii:0 USD 
 

o Dvacet (20) cen v podobě deseti (10) digitálních truhlic na herní koruny,PMH každé z nich: 0 
USD,celková PMH všech cen v této kategorii:0 USD 
 

o Deset (10) cen v podobě patnácti (15) digitálních truhlic na herní koruny,PMH každé z nich: 0 
USD,celková PMH všech cen v této kategorii:0 USD 

Celková PMH všech cen:11 099,05 USD 

PMH jsou správné k datu zveřejnění těchto oficiálních pravidel loterie, ale jejich změna je 
vyhrazena.Případný rozdíl mezi PHM a skutečnou hodnotou nebude výherci proplacen. 

Ceny budou doručeny pouze ověřeným výhercům.Udělené ceny musí být převzaty a nesmí být 
nahrazeny, převedeny ani vyměněny za hotovost či jiným způsobem s výjimkou loterijní skupinou 
vyhrazeného práva, v rámci nějž může dle svého výhradního uvážení nahradit kteroukoliv z cen cenou 

 
 
              1 Koruny představují herní měnu, za níž lze v obchodě Crown Store na adrese 
www.elderscrollsonline.com nakupovat předměty pro přizpůsobení postavy a další potřeby. 

http://www.elderscrollsonline.com/


stejné nebo vyšší peněžní hodnoty, a to v hotovosti nebo jiným způsobem.Loterijní skupina neposkytne 
náhradu za ztracené či odcizené ceny.Všechny podrobnosti cen, včetně modelu, velikosti, barvy atd., určí 
dle svého výhradního uvážení loterijní skupina.V rozsahu dovoleném zákonem loterijní skupina v 
souvislosti s kteroukoliv cenou nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky.Hmotné ceny budou 
účastníkům v příslušných případech na náklady loterijní skupiny doručeny na poštovní adresu, kterou 
výherci loterijní skupině poskytli během procesu ověření výherce.Všechny digitální ceny budou uživateli 
elektronicky doručeny na jeho platný účet nebo v podobě e-mailového poukazu odeslaného na adresu 
uvedenou ve formuláři přihlášky podaném výhercem kterékoliv digitální ceny.U digitálních cen, které 
výherce nevyužije do tří (3) let od data jejich obdržení, vyprší platnost.Během procesu ověření výherce 
budou potenciální výherci digitálních cen muset uvést, zda chtějí digitální cenu pro PC, PS4 nebo Xbox 1. 

Výherci ponesou odpovědnost za veškeré daňové odvody (federální, státní a místní daně všech 
příslušných jurisdikcí) a náklady, které zde nejsou uvedeny, ale souvisejí s přijetím a používáním 
kterékoliv ceny.Vyhraje-li kterákoliv osoba během jednoho kalendářního roku sponzorované ceny v 
hodnotě 600 USD nebo vyšší (případně v jiné částce stanovené zákony jurisdikce, v níž potenciální 
výherce pobývá), obdrží na konci kalendářního roku, v němž byly ceny uděleny, formulář 1099 úřadu IRS, 
jehož kopii podá na úřadě Internal Revenue Service (IRS), případně takový jiný daňový formulář, který 
mohou vyžadovat zákony jurisdikce, v níž výherce pobývá. 

7. OSOBNÍ ÚDAJE 

Sponzor a jeho oprávnění zmocněnci budou shromažďovat, poskytovat a jinak zpracovávat osobní údaje, 
které uvedete při zapojení do loterie, jak stanoví oznámení sponzora o ochraně osobních údajů na 
internetu uvedené na adrese: www.zenimax.com/legal_privacy.htm, a to konkrétně pro účely správy 
loterie, plnění výher, uchovávání záznamů a dodržování zákonných povinností ve všech jurisdikcích, v 
nichž je loterie dostupná.Zapojením se do loterie prohlašujete, že rozumíte a berete na vědomí, že vaše 
osobní údaje budou používány pro účely uvedené v našem oznámení o ochraně osobních údajů na 
internetu.V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany máte za jistých okolností i 
určitá práva (mezi něž může patřit právo na přístup, převoditelnost, opravu, odstranění, podání námitky a 
omezení); informace o svých právech a možnostech jejich uplatnění naleznete v našich zásadách 
ochrany osobních údajů na internetu. Případně nás kontaktujte na adrese: 
privacy@support.zenimax.com. 

Správci jednají v postavení sponzorových zpracovatelů osobních údajů a jeho jménem provádějí 
zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s loterií.Správci jsou vázáni příslušnými smluvními 
povinnostmi a smějí osobní údaje zpracovávat pouze pro sponzorovy účely uvedené v tomto dokumentu 
nebo ve sponzorově oznámení o ochraně osobních údajů na internetu. 

Předávání do Spojených států. Webová stránka loterie a osobní údaje, které zadáte (podrobnosti jsou 
uvedeny v těchto pravidlech loterie), budou k výše popsaným účelům hostovány a zpracovávány na 
serverech ve Spojených státech, kde loterijní skupina sídlí, a osobní údaje, které poskytnete, tedy mohou 
podléhat zákonům Spojených států, které nemusí poskytovat stejný druh či úroveň ochrany údajů jako 
zákony vaší země.Naše společnosti podniká kroky, kterými zajistí, aby osobní údaje předávané mimo 
vaši domovskou jurisdikci byly dostatečně chráněny, jak je uvedeno v oznámení o ochraně osobních 
údajů na internetu na adrese: www.zenimax.com/legal_privacy.htm).  

 

Uživatelé mimo území Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska: Zapojením do loterie 
potvrzujete, že rozumíte a souhlasíte s naším oznámením o ochraně osobních údajů na internetu.Kromě 
případů, v nichž to zakazuje zákon, přijetím ceny každý výherce vyjadřuje souhlas s použitím svého 
jména, města/státu/provincie svého pobytu, fotografie, životopisných údajů, prohlášení, hlasového 
záznamu a podobizny v rámci jakýchkoliv reklamních a propagačních aktivit, které může loterijní skupina 
v souvislosti s loterií provádět v jakýchkoliv médiích nebo formátech, ať již dnes známých či později 

http://www.zenimax.com/legal_privacy.htm
mailto:privacy@support.zenimax.com
http://www.zenimax.com/legal_privacy.htm


vyvinutých, mimo jiné včetně celosvětové sítě internet, a to kdykoliv v budoucnosti, ať již jednorázově či 
opakovaně, a bez další kompenzace nebo upozornění.Souhrnné a anonymizované informace o výherci 
loterie může loterijní skupina využít při komunikaci se svými maloobchodními prodejci a distributory na 
téma loterie. 

 

Uživatelé v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku:  

Správcem vašich osobních údajů je společnost ZeniMax Media Inc. 

Právním důvodem zpracování vašich osobních údajů z naší strany v souvislosti s loterií jsou (1) plnění 
naší dohody s vaší osobou, včetně aspektů nezbytných ke správě loterie a pro účely plnění výher (článek 
6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)); (2) dodržování platných zákonů 
včetně plnění závazných požadavků na uchovávání záznamů a aspektů nezbytných k dodržení našich 
zákonných povinností vyplývajících ze zákonů EU, Švýcarska a jiných jurisdikcí, v nichž je loterie 
dostupná (článek 6(1)(c) GDPR); (3) naše oprávněné obchodní zájmy (včetně provozování loterie pro 
propagační účely a vedení příslušných obchodních záznamů (článek 6(1)(f) GDPR)) a (4) aspekty 
nezbytné ke zřízení, ochraně a obhajobě našich zákonných práv (například v případě jakýchkoliv 
soudních řízení nebo zákonných nároků týkajících se loterie (článek 6(1)(f) GDPR). Zapojením do loterie 
potvrzujete, že jste si přečetli oznámení společnosti ZeniMax o ochraně osobních údajů na internetu 
(www.zenimax.com/legal_privacy.htm), které vysvětluje způsob zpracování vašich osobních údajů v 
souvislosti s loterií, a že mu rozumíte.Odmítnete-li nám poskytnout některé z osobních údajů, které jsou 
ve formuláři přihlášky označeny jako povinné, vaše přihláška do loterie bude neplatná.Vaše osobní údaje 
budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro účely správy loterie, kontaktování výherců a udělení 
cen a v příslušných případech po dobu platnosti souhlasu se zveřejněním, stejně jako během dalšího 
období, abychom zajistili jejich dostupnost v případě soudního řízení nebo sporu, dokud nedojde k jejich 
promlčení, případně po dobu vyžadovanou platnými zákony. 

Další informace o postupech sponzora v oblasti ochrany osobních údajů naleznete v oznámení sponzora 
o ochraně osobních údajů na adrese: www.zenimax.com/legal_privacy.htm. 

 

8. PRÁVO NA ZRUŠENÍ/UKONČENÍ/POZASTAVENÍ/ÚPRAVU 

Loterijní skupina si vyhrazuje právo na pozastavení nebo úpravu loterie nebo těchto oficiálních pravidel 
loterie, ať již úplně nebo částečně, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a vzniku jakéhokoliv 
závazku, jestliže dle výhradního uvážení loterijní skupiny kterýkoliv z faktorů na ní nezávislých zasahuje 
do řádného průběhu loterie, jak stanoví tato oficiální pravidla loterie.Jestliže loterie nebo kterákoliv její 
část nemůže z jakéhokoliv legitimního důvodu probíhat podle plánu, mimo jiné z důvodu infikování 
počítačovým virem, chyb, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodné aktivity, chyby programování 
nebo technických poruch, které mohou dle výhradního uvážení loterijní skupiny narušit nebo ovlivnit 
správu, bezpečnost, nestrannost, integritu nebo řádný průběh této loterie, pak loterijní skupina může dle 
svého výhradní uvážení a bez omezení všeobecné platnosti výše uvedených ustanovení zrušit jakékoliv 
podezřelé přihlášky a: (a) ukončit loterii nebo kteroukoliv její část, (b) upravit nebo pozastavit loterii nebo 
kteroukoliv její část za účelem vyřešení nedostatků a následného obnovení loterie nebo její příslušné 
části způsobem, který nejlépe naplňuje podstatu těchto oficiálních pravidel loterie, a/nebo (c) udělit cenu 
výherci vybranému ze způsobilých přihlášek, které nečelí žádnému podezření a byly doručeny před 
vznikem nedostatku a v souladu s kritérii pro výběr výherců diskutovanými výše. 

9. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

http://www.zenimax.com/legal_privacy.htm
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Získání výhry je podmíněno splněním všech požadavků stanovených v tomto dokumentu.Je-li to 
dovoleno, všechny přihlášky přecházejí do vlastnictví loterijní skupiny, která za žádných okolností nebude 
přijetí přihlášek potvrzovat ani je vracet.Hromadné a automatizované přihlášky, přihlášky podané třetími 
stranami a přihlášky a žádosti o vyzvednutí ceny, které byly podány pozdě, byly neúplné, podvodné, 
nečitelné, neidentifikovatelné nebo opožděné, budou zrušeny.Všechny přihlášky a žádosti o vyzvednutí 
ceny podléhají ověření.Doklad o podání přihlášky není dokladem o jejím přijetí.Účastníci se tato oficiální 
pravidla loterie zavazují dodržovat.Rozhodnutí loterijní skupiny ve všech otázkách týkajících se této 
loterie budou konečná a závazná.Loterie podléhá všem platným federálním, státním, provinciálním a 
místním zákonům všech příslušných jurisdikcí.Loterijní skupina si vyhrazuje právo na opravu jakýchkoliv 
typografických a tiskových chyb, chyb v počítačovém programování a chyb ze strany 
provozovatelů.Jestliže loterijní skupina neprosadí platnost kterékoliv z podmínek těchto oficiálních 
pravidel loterie, nebude tím dotčena platnost daného ustanovení.Neplatnost ani nevymahatelnost 
kteréhokoliv ustanovení těchto oficiálních pravidel loterie nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost 
kteréhokoliv jiného ustanovení.V případě, že bude kterékoliv z ustanovení oficiálních pravidel loterie 
shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným, oficiální pravidla loterie budou vykládána v souladu s 
jejich podmínkami, jako kdyby neplatné či nevymahatelné ustanovení neobsahovala.Uvede-li výherce v 
kterémkoliv z výše zmíněných dokumentů nepravdivé (nepravdivá) prohlášení, výherce bude povinen 
svou cenu nebo její hodnotu v hotovosti neprodleně vrátit loterijní skupině.Loterijní skupina si vyhrazuje 
právo dle svého výhradního uvážení vyloučit z účasti kteroukoliv osobu, která neoprávněně manipuluje s 
procesem přihlášek, provozem loterie a/nebo webovou stránkou či aplikací loterie nebo se o 
neoprávněnou manipulaci s nimi pokusí, porušuje oficiální pravidla loterie nebo podmínky používání v 
souvislosti s účtem, případně jedná s úmyslem obtěžovat, zneužít, ohrozit nebo pronásledovat kteroukoliv 
jinou osobu.UPOZORNĚNÍ:JAKÝKOLIV POKUS O ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ KTERÉKOLIV WEBOVÉ 
STRÁNKY NEBO APLIKACE SOUVISEJÍCÍ S TOUTO LOTERIÍ NEBO NARUŠENÍ ZÁKONNÉHO 
PRŮBĚHU LOTERIE ZE STRANY ÚČASTNÍKA NEBO KTERÉKOLIV JINÉ OSOBY JE V ROZPORU S 
TRESTNÍM A OBČANSKÝM PRÁVEM A LOTERIJNÍ SKUPINA SI VYHRAZUJE PRÁVO ŽALOVAT 
TAKOVOU OSOBU O NÁHRADU ŠKODY V NEJVYŠŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU DOVOLENÉM 
ZÁKONEM.V případě sporu o totožnost osoby, která kteroukoliv přihlášku podala, bude za účastníka 
považován oprávněný majitel účtu použitého k podání přihlášky.„Oprávněným majitelem účtu“ je fyzická 
osoba, které sponzor účet přidělil.Potenciální výherce může být požádán, aby doložil, že je oprávněným 
majitelem účtu. 

10. OMEZENÍ A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

ÚČASTÍ V TÉTO LOTERII ÚČASTNÍCI VYJADŘUJÍ SVŮJ SOUHLAS SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE V 
MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DOVOLENÉM ZÁKONEM NENESE LOTERIJNÍ SKUPINA ŽÁDNOU 
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ZDRAVOTNÍ ÚJMY, NÁROKY, ZTRÁTY, NÁHRADY ŠKOD, 
NÁKLADY ČI VÝDAJE JAKÉHOKOLIV DRUHU (MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, 
NAHODILÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO SANKČNÍCH NÁHRAD ŠKOD) VZNIKLÉ OSOBÁM NEBO NA 
MAJETKU V DŮSLEDKU (A) ZAPOJENÍ DO TÉTO LOTERIE NEBO ÚČASTI V NÍ VČETNĚ PŘÍSTUPU 
NA WEBOVÉ STRÁNKY LOTERIE NEBO JEJICH POUŽITÍ, (B) JAKÝCHKOLIV NÁROKŮ VZNIKLÝCH 
NA ZÁKLADĚ PRÁV NA OCHRANU OSOBNOSTI A SOUKROMÍ, URÁŽKY NA CTI NEBO DORUČENÍ 
CENY, PŘÍPADNĚ (C) PŘIJETÍ, VLASTNICTVÍ, POUŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ JAKÉKOLIV CENY A ŽE V 
TAKOVÝCH PŘÍPADECH PŘEVEZMOU ODPOVĚDNOST SAMI.LOTERIJNÍ SKUPINA NENESE 
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEDORUČENÉ E-MAILOVÉ ZPRÁVY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZPRÁV 
NEDORUČENÝCH KVŮLI NASTAVENÍ FILTRŮ OCHRANY SOUKROMÍ A NEVYŽÁDANÉ POŠTY, 
KTERÉ MOHOU ZPRÁVY S OZNÁMENÍM NEBO JINÉ ZPRÁVY, VČETNĚ ZPRÁV S OZNÁMENÍM 
VÝHERCI, PŘESMĚROVAT DO SLOŽKY S NEVYŽÁDANOU POŠTOU NEBO OBCHODNÍMI 
SDĚLENÍMI. 

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení nahodilých nebo následných náhrad škod, 
a takové vyloučení odpovědnosti se na vás tedy nemusí vztahovat, viz oddíl 12 níže. 

Bez omezení platnosti výše uvedených ustanovení, avšak v souladu s oddílem 12 níže loterijní skupina 
ani kterákoliv její jednatelství či dodavatelé nenesou odpovědnost za: (a) jakékoliv neúplné nebo 



nepřesné informace jejichž poskytnutí způsobili uživatelé webové stránky loterie, jakékoliv vybavení nebo 
programy související s loterií nebo v ní využívané nebo technické či lidské chyby, k nimž může dojít při 
zpracování přihlášek do loterie, (b) ztrátu nebo přerušení spojení, nedostupnost sítě, serveru, služby, 
poskytovatele, online systémů, telefonních sítí nebo linek, případně jakéhokoliv jiného spojení, (c) krádež, 
zničení, ztrátu či pozměnění přihlášek, případně neoprávněný přístup k nim, (d) jakékoliv obtíže, poruchy 
nebo selhání telefonních sítí nebo linek, počítačů nebo online počítačových systémů, serverů či 
poskytovatelů, počítačového vybavení a softwaru, případně obtíže, poruchy nebo selhání související s 
viry nebo chybami, (e) nesrozumitelné přenosy nebo komunikace, (f) neúspěšné doručení e-mailové 
zprávy pro loterijní skupinu nebo od ní, a to z jakéhokoliv důvodu, mimo jiné včetně přetížení internetové 
sítě, kterékoliv webové stránky nebo obou, případně technické nekompatibility, (g) škodu na uživatelově 
počítačovém vybavení (softwarovém či hardwarovém) způsobenou účastí v této loterii nebo stahováním 
materiálů s ní souvisejících, (h) chyby v tisku, distribuci, programování nebo produkci a jakékoliv jiné 
chyby nebo poruchy jakéhokoliv druhu, ať již lidské, mechanické, elektronické nebo jiné, nebo (i) 
technické, obrazové, typografické či redakční chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu. 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ 

PODMÍNKY SLUŽBY NA INTERNETU, KTERÉ JSOU DO TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL 
ZAČLENĚNY, OBSAHUJÍ ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOHODU A DOLOŽKY O VZDÁNÍ SE PRÁVA NA 
PŘIPOJENÍ SE K HROMADNÉ ŽALOBĚ A PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU, KTERÉ SE 
VZTAHUJÍ NA VŠECHNY ČLENY PROGRAMU POBÝVAJÍCÍ MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU (DÁLE JEN „EHP“), ŠVÝCARSKA A NOVÉHO ZÉLANDU.  

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VÝŠE UVEDENÉ RESTRIKCE V PŘÍPADĚ SPORŮ NEBO 
OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S NAHODILÝMI NEBO NÁSLEDNÝMI 
NÁHRADAMI ŠKOD, A VÝŠE UVEDENÁ USTANOVENÍ SE NA VÁS TEDY NEMUSEJÍ VZTAHOVAT – 
VIZ ODDÍL 12 NÍŽE.S výhradou ustanovení oddílu 12 se všechny záležitosti týkající se znění, platnosti, 
interpretace a vymahatelnosti těchto oficiálních pravidel loterie nebo práv a povinností vaší osoby a 
loterijní skupiny v souvislosti s loterií budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu Maryland, aniž by 
tím nabyla účinnosti jakákoliv volba práva nebo kolizní norma (ať již státu Maryland nebo jakékoliv jiné 
jurisdikce), v jejímž důsledku by se uplatnily zákony jakékoliv jiné jurisdikce než státu Maryland. 

12. POUZE PRO ZPŮSOBILÉ ÚČASTNÍKY NEPOBÝVAJÍCÍ V USA 

 
Oznámení specifická pro danou zemi: Je-li některé z ustanovení těchto pravidel podle zákonů, směrnic 
nebo nařízení konkrétní země neplatné, bude se aplikovat pouze v dovoleném rozsahu a vaší osobě 
nebude odpírána ochrana, která vám náleží podle zákonů, směrnic nebo nařízení vaší země.Kromě 
povinnosti podat daňové přiznání uvedené v těchto pravidlech výherci podléhají povinnosti hlásit svůj 
příjem a v příslušném případě uhradit jakékoliv daně nebo srážky stanovené zákony, směrnicemi a 
nařízeními země, v níž výherce pobývá, přičemž existence a sazby takových daní a srážek se mohou v 
průběhu času měnit. 

 
 
Pouze pro území Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska:Omezení a vyloučení 
odpovědnosti uvedená výše se na vás nevztahují, avšak vy a loterijní skupina souhlasíte, že: (a) loterijní 
skupina neponese žádnou odpovědnost za události, které loterijní skupina ani její dodavatelé nemohli 
předvídat ani jim předejít, a to ani v případě, že vynaložili přiměřenou péči, a (b) vzhledem k tomu, že jste 
spotřebitel a neúčastníte se loterie ve spojení s žádnou právnickou osobou, loterijní skupina neponese 
žádnou odpovědnost za jakékoliv náhrady škod, náklady či ztráty z komerčních nebo obchodních 
aktivit.Loterijní skupina ponese vůči vám odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou 
nedbalostí nebo podvodným jednáním.Loterijní skupina bude usilovat o rychlé a efektivní řešení 
jakýchkoliv neshod mezi vámi a ní.Pokud nejste spokojeni se způsobem řešení jakékoliv neshody ze 
strany loterijní skupiny, můžete se s ní dohodnout na postoupení záležitosti k rozhodčímu řízení, avšak vy 
ani loterijní skupina nepřijdete o možnost zahájit soudní řízení ve vlastní nebo jiné zemi.Lze aplikovat 



místní závazné zákony.Volbou rozhodného práva a jurisdikce (včetně alternativního řešení sporu) vám 
nebude odepřena ochrana, která vám náleží podle vašich zákonů a ustanovení, jež podle zákonů vaší 
jurisdikce nelze smluvně omezit a která se vymáhají a vznášejí u soudů nebo tribunálů, které nejsou 
rozhodčí. 
 
 
Pro obyvatele Švédska:Kromě výše uvedených mechanizmů řešení sporů mají spotřebitelé rovněž 
právo postoupit spor k řešení alternativnímu kompetentnímu orgánu.Ve Švédsku je takovým orgánem 
Národní úřad pro spotřebitelské spory (ARN) (www.arn.se).Spotřebitelé mají také právo zasílat stížnosti 
Švédskému spotřebitelskému úřadu. 
 
 
Pro obyvatele Finska:Kromě výše uvedených mechanizmů řešení sporů mají spotřebitelé rovněž právo 
postoupit spor k řešení alternativnímu kompetentnímu orgánu.Ve Finsku je takovým orgánem Rada pro 
spotřebitelské spory (www.kuluttajariita.fi), ale dříve než spotřebitelé předají věc Radě pro spotřebitelské 
spory, měli by se obracet na Poradenskou službu pro spotřebitele (www.kuluttajaneuvonta.fi). 
 
Pro obyvatele Nizozemska: Se stížnostmi, které se týkají loterie, se můžete obracet na sponzora na 
adrese info@bethsoft.com.Domnívá-li se účastník, že jeho stížnost nebyla dostatečně vyřešena, může ji 
odeslat na adresu:Kansspelautoriteit, Postbus 20301, 2500 EH Haag 
 
 
Pro Kanadu a Belgii: Pochází-li výherce z Kanady nebo Belgie, podmínkou získání/převzetí ceny je 
poskytnutí správné odpovědi na otázku hodnotící jeho dovednosti.Za úhradu všech daní a jiných poplatků 
souvisejících s cenou nesou výhradní odpovědnost výherci. 
 
 
Pro obyvatele Nového Zélandu:Jestliže loterijní skupina nesplní své povinnosti podle Zákona o 
spotřebitelských zárukách z roku 1993, může nést odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo náhrady škod 
vzniklé z neplnění povinností za předpokladu, že ztráty nebo náhrady škod byly předvídatelné.Loterijní 
skupina může dále nést odpovědnost za ztráty nebo náhrady škod na vašem majetku, které vzniknou 
úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí personálu nebo zaměstnanců loterijní skupiny.Kromě 
případů popsaných v tomto odstavci nenese loterijní skupina odpovědnost za žádné ztráty, náhrady škod, 
náklady, obtíže nebo nesnáze, které vzniknou vám nebo jiné osobě, ztráty nebo náhrady škod na 
jakémkoliv majetku ani ztráty, náhrady škod, náklady, obtíže nebo nesnáze vzniklé v důsledku narušení 
provozu služby.Loterijní skupina bude usilovat o rychlé a efektivní řešení jakýchkoliv neshod mezi vámi a 
ní.Pokud nejste spokojeni se způsobem řešení jakékoliv neshody ze strany loterijní skupiny, můžete se s 
ní dohodnout na postoupení záležitosti k rozhodčímu řízení, avšak vy i loterijní skupina nepřijdete o 
možnost zahájit soudní řízení ve vlastní nebo jiné zemi.Lze aplikovat místní závazné zákony. 

13. SEZNAM VÝHERCŮ. 

Chcete-li požádat o kopii seznamu výherců (seznam výherců bude k dispozici přibližně do šedesáti (60) 
dnů od konce období loterie), obraťte se prosím na adresu winnersrequest@bethesda.net a v předmětu 
uveďte „Drakobijecká loterie.“ Žádosti je třeba doručit do 31. 3. 2020.NA TUTO E-MAILOVOU ADRESU 
NEZASÍLEJTE ŽÁDNOU JINOU KORESPONDENCI. 

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPONZORA 

BETHESDA SOFTWORKS LLC 
1370 Piccard Drive 
Rockville, MD 20850 
(301) 926-8300 
 
 

http://www.kuluttajariita.fi/
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
mailto:info@bethsoft.com
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info@bethsoft.com 
 
NA TUTO ADRESU NEZASÍLEJTE PŘIHLÁŠKY ANI ŽÁDOSTI O OFICIÁLNÍ PRAVIDLA LOTERIE 
ČI SEZNAM VÝHERCŮ. 
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