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Hlasovací box najdete v expozici společnosti SATJAM Hala 3 stánek 308



SOUTĚŽNÍ OTÁZKASOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Kolik kg norského hliníku zpracovala splečnost SATJAM s.r.o., Kolik kg norského hliníku zpracovala splečnost SATJAM s.r.o., 
v České republice v roce 2021?v České republice v roce 2021?

kgkgOdpověďOdpověď

Jména a příjmení

e-mail

telefon +420 

Materiál* AluMat®® AluMat®® Stucco

Barva* Červená Antracitová Hnědá Černá

* Prosím zatrhněte svou volbu materiálu a barvy

SATJAM Taurus Premium

Název střešní krytiny
SATJAM 

Taurus Premium

Symbol TP

Celková šířka (A) 1 198 mm

Stavební šířka (B) 1 150 mm

Délka tašky (C) 350 mm

Výška odskoku (D) 24 mm

Délka modulu (E) 720 mm

Počet šablon na m2 1,24 ks

Tloušťka hliníkové slitiny 0,6 mm

Hmotnost cca 2,0 kg/m2

Sklon použití od 15°

SATJAM záruka plus 60 let

A

B

C

E

D

AluMatAluMat®®  AluMatAluMat®® Stucco Stucco
Varianta s jemným reliéfem AluMat® Stucco poskytuje krytinám nevšední 
vzhled a navíc přispívá ke snížení hlučnosti za deště. Drobná struktura 
povrchu rovněž opticky eliminuje lokální zvlnění, ke kterému může dojít při 
pokládce.

Hladká varianta, hlavní složku slitiny prozrazuje název – jedná se o hliník 
(neboli Aluminium), který je doplněn o hořčík a mangan. Všechny tři prvky 
ve vhodně zvoleném poměru společně vytvářejí materiál s výbornými 
parametry pevnosti a odolnosti. 

Červená
RAL 3011

Hnědá
RAL 8017

Antracit
RAL 7016

Černá
RAL 9005

Hnědá
RAL 8017

Antracit
RAL 7016

Černá
RAL 9005

Červená
RAL 3011

Exkluzivní materiál pro výrobu hliníkových střech SATJAMExkluzivní materiál pro výrobu hliníkových střech SATJAM

Střešní krytina a množství SATJAM Taurus Premium 120 m2



MARKETINGOVÁ SOUTĚŽ
Vyhraj hliníkovou střechu ZDARMA!

Společnost SATJAM, s.r.o. vyhlašuje marketingovou soutěž o 120m2 
hliníkové krytiny SATJAM Taurus Premium pro jednoho registrovaného 
výherce, název soutěže je „Vyhraj hliníkovou střechu ZDARMA!“ (dále 
jen „soutěž“).
 

KOMPLETNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1.  Pořadatelem soutěže (dále jen „pořadatel“) je společnost SATJAM, s. r. 
o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Michalská 1032/21, PSČ 710 
00, IČ: 640 88 324, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vede-
ném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13816. Více informací 
na webu www.satjam.cz   

 2.  Registrace soutěžících do soutěže se koná v období od 3. 3. 2022, 
10:00:00 do 5. 3. 2022, 17:00:00 (dále jen „doba soutěže“). 

 3.  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s výjimkou 
zaměstnanců pořadatele a jejich osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 
občanského zákoníku (dále „soutěžící“). 

 4.  Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je kompletní registrace 
soutěžícího. Registrace soutěžícího do soutěže se provádí na ve-
letrhu Střechy Praha 2022, jež se koná v období od 3. 3. 2022 
do 5.3.2022 na adrese PVA EXPO PRAHA Beranových 667, 
199 00 Praha 9, a to přímo ve stánku společnosti SATJAM. Registrací 
soutěžící získává právo na zařazení do soutěže o výhru. 

 5.  Soutěžící se do soutěže registruje tak, že v soutěžním kupónu, který 
bude k dispozici na veletrhu Střechy Praha 2022 ve stánku společnosti 
SATJAM, vyplní tyto údaje:

 •Jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu
 •odpověď na soutěžní otázku uvedenou na soutěžním kupónu
 • preferovanou povrchovou úpravu (AluMat nebo AluMat Stucco) a barvu 

(RAL 3011, 9005, 7016 nebo 8017) 
 6.  Další podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je vhodit plně vyplněný 

soutěžní kupón do soutěžního boxu umístěného na veletrhu Střechy Pra-
ha 2022 ve stánku společnosti SATJAM. Každý soutěžící může uplatnit 
pouze jeden odpovědní soutěžní kupón. V případě, že soutěžící uplatní 
více soutěžních kupónů nebo uvede špatné, nečitelné nebo nesrozumi-
telné své kontaktní údaje, je automaticky ze soutěže vyřazen. Vyplněním 
soutěžního kupónu soutěžící souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže.

 7.  Vítězem soutěže a výhercem v soutěži se stane soutěžící, který během 
doby soutěže vhodí do soutěžního boxu umístěného na veletrhu Střechy 
Praha 2022 ve stánku společnosti SATJAM řádně vyplněný odpovědní 
soutěžní kupón a jehož odpověď na soutěžní otázku uvedená v tomto 
soutěžním kupónu je zcela správná. V případě, že na soutěžní otázku 
správně odpoví více než jeden soutěžící, výhercem se stane ten z těchto 
soutěžících (tj. z těch soutěžících, kteří odpověděli na soutěžní otázku 
správně), jehož telefonní číslo uvedené v jeho soutěžním kuponu je nej-
nižší, tj. je nejblíže nule (případné předčíslí státu uvedené v telefonním 
čísle se pro tyto účely nezahrnuje do telefonního čísla). V případě, že 

žádný ze soutěžících neodpoví na soutěžní otázku správně, výhercem se 
stává ten ze soutěžících, jehož odpověď na soutěžní otázku je nejblíže 
správné odpovědi; v případě, že odpovědi na soutěžní otázku od více 
než jednoho soutěžícího jsou nejbližší správné odpovědi, výhercem se 
stane ten z těchto soutěžících (tj. z těch soutěžících, jejichž odpovědi 
na soutěžní otázku jsou nebližší správné odpovědi), jehož telefonní číslo 
uvedené v jeho soutěžním kuponu je nejnižší, tj. je nejblíže nule (případné 
předčíslí státu uvedené v telefonním čísle se pro tyto účely nezahrnuje 
do telefonního čísla). 

 8.  Do 13. 3. 2022 bude ze všech soutěžních kupónů, které budou během 
doby soutěže vhozeny do soutěžního boxu umístěného na veletrhu Stře-
chy Praha 2022 ve stánku společnosti SATJAM, vyhodnocen pořadate-
lem jeden výherce soutěže dle podmínek této soutěže. 

 9.  Výherci bude ohlášená cena předána ofi ciálně zástupci pořadatele sou-
těže, tj. společnosti SATJAM, s. r. o. O konkrétním datu a způsobu pře-
dání bude výherce telefonicky a písemně vyrozuměn, zároveň bude dle 
platných právních předpisů pořízena písemná dokumentace o převzetí 
a předání ceny.  Výherce soutěže obdrží od pořadatele tuto cenu:

 • Pořadatel poskytne výherci 120m2 hliníkové střešní krytiny Taurus Pre-
mium v povrchové úpravě a barvě, které výherce uvede v soutěžním 
kupónu, na základě kterého se výherce stane vítězem v soutěži. V pří-
padě zájmu pořadatel zajistí zdarma dopravu této výhry na místo stavby 
v České Republice.     

10.  Výhra podléhá zdanění v souladu s platnými právními předpisy České 
republiky. Úhradu srážkové daně provede pořadatel soutěže, a to tak že 
srážkovou daň odečte z vyhrané částky a sumu zašle příslušnému daňo-
vému úřadu (viz srážková daň dle § 10 odst. 1), písm. ch) a § 36 odst. 
2, písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění).

11.  Výherci bude zaslána informace o výhře prostřednictvím e-mailu i tele-
fonického kontaktu, a to nejpozději do čtyřech (4) pracovních dnů po 
vyhodnocení soutěže. Výherce akceptuje výhru tím, že odpoví prostřed-
nictvím e-mailu na tento informační e-mail pořadatele a v této své odpo-
vědi potvrdí svůj zájem o výhru. V případě, že výherce neakceptuje výhru 
ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od odeslání informačního e-mailu 
pořadatele o výhře, ztrácí tento výherce na výhru nárok a výhra se udělí 
soutěžícímu, který se dle vyhodnocení pořadatele umístil v soutěži na 
druhém místě (v tomto případě se na tohoto soutěžícího přiměřeně vzta-
hují práva a povinnosti výherce vyplývající z těchto podmínek soutěže). 

12.  Výherci bude pořadatelem, v provozovně pořadatele na adrese SATJAM, 
s. r. o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Michalská 1032/21, předán 
symbolický výherní poukaz a předávací protokol o výhře s detaily způ-
sobu předání výhry. Výherce je povinen po dohodě s pořadatelem a ve 
standardní pracovní době převzít výhru a potvrdit předávací protokol 
ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne, kdy akceptoval výhru prostřednictvím 
e-mailu. V případě, že lhůta dle předchozí věty marně uplyne, výherce 
ztrácí na výhru nárok a výhra se neudělí. 

13.  Pořadatel je oprávněn ověřit totožnost výherce podle jména, příjmení 
a data narození z občanského průkazu nebo cestovního pasu výherce. 

14.  Registrací do soutěže soutěžící uděluje pořadateli souhlas se shromaž-
ďováním a zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jména a příjme-
ní, emailu a čísla mobilního telefonu, a to pro účely jeho účasti v soutěži 
(včetně prověření platnosti jeho účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže, 

ověření totožnosti soutěžícího a předání výhry v případě, že soutěžící 
bude vybrán jako výherce). Tento souhlas soutěžícího je dobrovolný a je 
poskytován na dobu dvou let od poskytnutí souhlasu. Pořadatel je dále 
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní pro obchodní a marketingové 
účely, včetně zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím 
elektronických prostředků (SMS, email) dle zákona č. 480/2004 Sb., 
v platném znění, to vše po dobu dvou let od jejich poskytnutí. 

15.  Pro případ, že se soutěžící stane výhercem v soutěži, soutěžící svou re-
gistrací do soutěže současně dává bezúplatný souhlas se zveřejněním 
jak svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, a to vše jak na 
webových stránkách pořadatele, tak i prostřednictvím internetových 
sítích Instagram, Facebook a Google; tento souhlas je udělen na dobu 
dvou let od skončení této soutěže. 

16.  Pořadatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů sou-
těžících a získané osobní údaje zpracovává podle čl. 4 bod 7) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Zákonným důvodem pro zpraco-
vání osobních údajů je plnění podmínek této soutěže nebo provedení 
opatření správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní 
povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Účelem zpracování 
osobních údajů soutěžícího je řádný výkon práv a povinností pořada-
tele ve vztahu k jednotlivým soutěžícím, jakož i následné kontaktování 
výherce za účelem předání ceny. Získané osobní údaje budou zpraco-
vány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Pořadatel je oprávněn 
k osobním údajům soutěžícího přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího 
získané v souladu s platnými právními předpisy. Soutěžící má právo svůj 
souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně kdykoli 
po jeho udělení. Soutěžící má dále právo na přístup ke svým osobním 
údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo stížnosti u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, jakož i další práva vyplývající z platných práv-
ních předpisů.

17.    Společnost SATJAM, s r. o. si vyhrazuje právo jednostranně zrušit a odvo-
lat soutěž zejména v případě, že se vyskytnou závažné důvody nezávislé 
na pořadateli, které mu znemožní soutěž provést. 

18.  Pořadatel nepřebírá vůči výherci žádné jiné závazky než stanovené těmito 
pravidly a výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořa-
datele než uvedená v těchto pravidlech.  O jakýchkoliv reklamacích či 
námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pravidla soutěže 
jsou veřejně a přístupná na každém soutěžním kupónu.

19.  Podmínky soutěže jsou pro soutěžící závazná.
20.  Bude-li mít společnost SATJAM, s r. o. oprávněné podezření na podvod-

né, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutě-
žícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému 
jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže pořadatelem vyloučen. 
Vyloučením soutěžícího ze soutěže končí účast soutěžícího v soutěži.

21.  Účastníci jsou povinni dodržovat podmínky soutěže. Soutěžící nemá prá-
vo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

V Ostravě dne 13. 2. 2022.


