
se značkami Millefiori Milano a Mr&Mrs Fragrance

VELKÁ LETNÍ 
SOUTĚŽ

KUP AROMA DIFUZÉR  
NEBO KATALYTICKOU LAMPU
Pokud ještě u vás doma nevoní designový výrobek předních italských 
renomovaných značek, můžete jej zakoupit v obchodní síti prodejen, které 
naleznete na portálu www.scentit.cz.

–  vyfoť jakýkoliv výrobek značky Millefiori Milano, případně Mr&Mrs Fragrance přímo u vás doma
–  pošli fotku do naší redakce na email soutez@scentit.cz
–  fotku zveřejníme na portálu www.scentit.cz do 48 hodin a pak již vše záleží na hlasujících
–  10 nejlepších fotek získá hodnotné ceny
–  první cenou je poukaz na dovolenou v hodnotě 20.000,-Kč

PODMÍNKY: Výherci budou losováni po skončení soutěže a následně obeslání emailem, případně telefonicky.  Výsledky budou 
zveřejněny na portále www.scentit.cz. Soutěž běží od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2011. Pravidla soutěže na druhé straně.

PARTNEŘI

POŠLI FOTKU A VYHRAJ  
DOVOLENOU ZA 20.000,-Kč

POŠLI HLAS A VYHRAJ FOŤÁK 
Pošli hlas fotce, která je nejvíce originální,  je něčím výjmečná a nebo se ti prostě 
nejvíc líbí a získej jednu z hodnotných cen v celkové hodnotě 30.000,-Kč.



Pravidla soutěže
1. Obecná ustanovení
1.  Soutěž „Scent it (ovoň to) a vyhraj zájezd“ (dále také jen „soutěž“) 

probíhá na území České republiky.
2.  Účastníkem soutěže se stává každý čtenář scentit.cz, který 

akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem foto 
produktu Millefiori Milano, případně Mr & Mrs Fragrance v interiéru 
a každý hlasující návštěvník, který vyplní požadované údaje.

3.  Organizátorem soutěže je obchodní společnost Brown & Johnson, 
s.r.o., se sídlem Příkop 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 25598651, zapsaná 
v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C/37002 (dále 
jen „BANDJ“).

4.  Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci BANDJ.
5.  Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její 

pravidla.
6.  BANDJ si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva 

soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
7.  Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
8.  Ve sporných případech si BANDJ vyhrazuje právo rozhodnout 

s konečnou platností.
9.  Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou, tedy 

jednou emailovou adresou.
10.  Do hlasování a slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní 

všechny požadované identifikační údaje a splní všechny podmínky 
soutěže.

11.  Fotografie s nevhodným obsahem, případně s neidentifikovatelným 
výrobkem, budou ze soutěže vyloučeny.

12.  Ceny budou rozděleny na základě hlasování návštěvníků portálu 
scentit.cz – dle počtu hlasů. Z hlasujících účastníků budou výherci 
vybráni losováním mezi účastníky soutěže, kteří vyhoví jejím 
podmínkám.

13.  Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány 
elektronickou poštou.

14.  Výhry nad 10.000,- Kč představují částku po zdanění srážkovou 
daní.

15.  Účastník soutěže tímto poskytuje BANDJ souhlas, aby jeho 
osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně 
další údaje, které účastník soutěže společnosti BANDJ poskytl, 
zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení 
obchodu a služeb.

16.  Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje 
oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou 
adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho 
elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných 
obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je 
poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za 
podmínek stanovených platnými právními předpisy.
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