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PRAVIDLA PRO LOSOVÁNÍ V BALITOV Ě LOSOVACÍM HARAPAKU
1.

Losování se může zúčastnit pouze osoba starší 18 let.

2.

Losování se může zúčastnit pouze člen BALITA KLUBU, který má u sebe platnou BALITA KARTU (za platnou
kartu považujeme i DOČASNOU BALITA KARTU)

3.

Osoba splňující podmínky z bodu 1 a 2 se dále nazývá „LOSOVAČ“

4.

Provozovatelem se pro tyto podmínky myslí Hoax s.r.o.

5.

Výherní listina je listina obsahující možné výhry v losovacím zařízení pro daný den.

6.

„LOSOVAČI“ bude umožněno losovat pouze tehdy, kdy jeho útrata v cenách BALITA KLUBU přesáhne 119,- Kč.
Při nižší útratě nebude „LOSOVAČI“ losování umožněno.

7.

Každý „LOSOVAČ“ může losovat jen a pouze jednou denně a to před zaplacením své útraty za den ve kterém bude
losovat. Výhra v losovacím zařízení se bude vztahovat pouze na útratu, kterou měl „LOSOVAČ“ před losováním.
Žádné další doobjednávky po losování nejsou možné. Každá další objednávka učiněna po losování již nepodléhá
výhře v losovacím zařízení.

8.

Každý „LOSOVAČ“ může využít výher pouze na útratu svou vlastní, popřípadě útratu své rodiny či kamarádů,
maximálně však do počtu 4 dospělých osob a 8 dětí a to pouze v případě, že „LOSOVAČ“ hradí útratu za všechny
dohromady na svou BALITA KARTU. Výher v losovacím zařízení není možno využít pro větší akce (oslavy
narozenin, svatby, atd.)

9.

Každý „LOSOVAČ“, který se chce zúčastnit losování, se musí dostavit před zaplacením k baru, kde proběhne
losování a musí mít u sebe platnou BALITA KARTU. Nelze nosit losovací zařízení ke stolům.

10.

Každý, byť jen pokus, o falšování či podvod při losování bude mít za následek znemožnění dalšího losování a to i na
několik dalších losování, dále zneplatnění aktuálního losování a v závažných případech i ztrátu členství v BALITA
KLUBU.

11.

Při losování v losovacím zařízení smí „LOSOVAČ“ vytáhnout pouze 1 žeton a ten předat obsluze, která jej poté vrátí
do losovacího harapaku. Při vytažení více žetonů bude losování zneplatněno a opravné losování již v tomto dni nebude
„LOSOVAČI“ umožněno.

12.

Cena útěchy je taková výhra, jaká je pro daný den poskytnuta provozovatelem losovacího zařízení, tedy společností
BALITA TRADE s.r.o., a může se kdykoliv měnit a „LOSOVAČ“ nemá možnost požadovat jinou výhru, než tu, která
je pro daný den poskytnuta, může ji však odmítnout. Rovněž se může stát, že provozovatel nedodá ceny útěchy a
v tom případě Vám musí být útěchou, že budete mít příště více štěstí.

13.

V případě že „LOSOVAČ“ vyhraje výhru „Kupte brambůrky LAY‘S“ a odmítne si tyto brambůrky koupit, bude mu
při příštích dvou návštěvách znemožněno využít losovacího zařízení. Brambůrky si „LOSOVAČ“ nemusí koupit, jen
v případě, že nejsou skladem

14.

V případě, že si vylosujete výhru, která procentuelně sníží výši Vaší úhrady, nevztahuje se tato sleva na jídla, na které
již byla poskytnutá jiná sleva (například při akci 2+1 zdarma, 1 + 1 zdarma).

15.

V případě že si vylosujete výhru, která procentuelně, či finančně sníží výši Vaší úhrady, nevztahuje se tato sleva na
polední menu a cigarety, na zbytek účtu však ano.

16.

Veškeré výhry se mohou v průběhu provozování měnit, dle aktuálních podmínek, ale vždy musí být aktuální výherní
listina k dispozici v restauraci a pizzerii BALITA a veškeré výhry se řídí touto aktuální výherní listinou.

17.

V případě, že náhodou nějaká cena není z důvodu vyprodání k dispozici, může „LOSOVAČ“ losovat ještě jednou.
Toto však neplatí, při vylosování ceny útěchy.

18.
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Jako potvrzení o výhře, která je pro využití při další návštěvě, obdrží „LOSOVAČ“ potvrzení, ve formě výherního
kupónu (dále jen výherní kupón), na kterém bude vyznačená výhra a jehož platnost je 14 dní od jeho vystavení, po
tomto termínu jeho platnost skončí a to bez náhrady.

19.

Výherní kupón nelze využít ve stejný den, ve kterém je vystaven, rovněž tak nelze tento výherní kupón využít na
rozvoz jídel a pizzy.

20.

V případě, že chcete uplatnit Výherní kupón, je Vaší povinností nahlásit tuto skutečnost servírce při první objednávce,
pokud tak neučiníte, nebude na Výherní kupón brán zřetel, ale budete jej moci využít příště, ale pouze pokud ještě
bude v platnosti

21.

Se svými výherními kupóny můžete obchodovat a prodat je jinému členovi BALITA KLUBU za cenu, kterou si sami
stanovíte. Není však možné Výherní kupón prodat nečlenovi BALITA KLUBU, jelikož by mu nebylo umožněno jej
využít. Prodej Výherního kupónu nečlenovi BALITA KLUBU je nezákonný a za tento podvodný prodej nesete plnou
zodpovědnost.

22.

Falšovat či jinak pozměňovat údaje na Výherním kupónu bude mít za následek jeho zneplatnění bez náhrady a
v závažných případech i Vaše zrušení členství v BALITA KLUBU.

23.

U některých výher je nutné stanovit přesnější specifikaci a to takto:
 SLEVA P ŘI P ŘÍŠTÍ NÁVŠT ĚV Ě NA JÍDLO A PIZZY V PROCENTECH – se vždy vztahuje pouze na
jednu pizzu, či na jedno jídlo včetně přílohy. Sleva nejde uplatnit na více jídel či pizz a rovněž tak není
možné Výherní kupóny sčítat, je však možné v jeden den využít více Výherních kupónů
 SLEVA P ŘI P ŘÍŠTÍ NÁVŠT ĚV Ě NA PIVO, VÍNO, LIHOVINY A NEALKO V PROCENTECH – se
vztahuje na všechny tyto nápoje, které zkonzumujete v den své návštěvy přímo v restauraci a pizzerii
BALITA. Není možné si brát další nápoje sebou. Rovněž tak není možné Výherní kupón kombinovat
s dalšími slevami či akcemi jako je například 3+1 zdarma, nekonečné nápoje atd.
 SLEVA P ŘI P ŘÍŠTÍ NAVŠT ĚV Ě NA JÍDLO, PIZZI, NÁPOJE ATD VYJÁD ŘENÁ V PEN ĚZÍCH –
tato sleva se dá využít dle své specifikace a nahrazuje hotovost. Hodnotu této slevy je však potřeba využít
celou, při nevyužití celé hodnoty Vám NEBUDE vrácená zbývající hodnota v hotovosti. Takový to Výherní
kupón není možné vyměnit za peníze.

24.

Provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečné rozhodnutí ve sporných případech, které nejsou obsaženy v těchto
podmínkách a to tak, že jeho rozhodnutí již nelze měnit a má právo veta.

25.

Provozovatel si vyhrazuje právo losování kdykoliv ukončit.

26.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv měnit.
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