Obchodní podmínky aplikace WIN
Společnost: WIN Lottery s.r.o.
Spisová značka: C 37440 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo: Na Drážce 1883, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, Česká Republika
IČO: 05240590

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) mobilní aplikace WIN (dále jen „aplikace WIN“) se
nachází výhradně (a) v aplikaci WIN; a (b) na našich oficiálních webových stránkách www.winlot.cz; obojí
poskytované výhradně společností WIN Lottery s.r.o. (dále jen „WIN Lottery s.r.o.“).
1.2. Pokud jste si již otevřeli podmínky na naší webové stránce www.winlot.cz a nechtějí se vám je znova číst
v aplikaci WIN tak prosíme o pečlivé prostudování všech odstavců a bodů než dokončíte vaši uživatelskou
registraci v aplikaci WIN.
1.3. Pokud ale jste si již aplikaci WIN stáhli a nacházíte se v ní, a to na stránce uživatelské registrace a dočítáte
se těchto podmínek tak před dokončením vaší uživatelské registrace platí, že musíte souhlasit se vším tak, jak je
uvedeno v těchto podmínkách.
1.4. Ostatní podmínky, které jste si přečetli, čtete nebo budete číst jinde než jak je výše uvedeno v bodu [(1.1.)
(a) i (b)] jsou naší falešnou kopií a takovéto obchodní podmínky prosíme nečtěte a neberte v potaz.
2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré osobní údaje, které používáním aplikace WIN společnosti WIN Loterry s.r.o. poskytnete, budou
zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a to ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji v bodě (8.4.) odstavce 8.
3. POSKYTOVATEL A DOSTUPNOST
3.1. Aplikace WIN je výhradně poskytována WIN Lottery s.r.o. a nikým jiným zde v podmínkách uvedeným i
neuvedeným, a to zcela zdarma, nekomerčně, za účelem zábavy a bez žádných dalších poplatků. Podrobněji
v odstavci 7.
3.2. Aplikace WIN je poskytována k bezplatnému užívání uživatelům aplikace (dále jen „uživatel“).
3.3. Aplikace WIN je v tuto chvíli pouze ke stažení v App Store (digitální distribuční platforma) (dále jen „App
Store“), poskytovaný společností Apple Inc..
3.4. WIN Lottery s.r.o. vynaloží veškeré úsilí, aby aplikace WIN byla neustále dostupná, nicméně berete na
vědomí, že dostupnost a provoz aplikace WIN můžou být ovlivněny mnoha faktory mimo kontrolu WIN Lottery
s.r.o.. Podrobněji v bodě (10.1.) odstavce 10.
4. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
4.1. Abyste mohli aplikaci WIN využívat, musíte vlastnit kompatibilní mobilní telefon či přenosné zařízení,
přístup k internetu a tato musí splňovat nezbytné minimální specifikace (dále jen „požadavky na software“).
4.2. Požadavky na software jsou následující: Přístroj Apple iPhone nebo iPad se systémem iOS 9 nebo vyšším.
4.3. Verze mobilního softwaru mohou být průběžně aktualizovány za účelem zlepšení uživatelského užívání.
Podrobněji v bodě (16.3.) odstavce 16.
5. SPONZOR
5.1. WIN Lottery s.r.o. je výhradním sponzorem tohoto losování (dále jen „losování“) neboli soutěže.
5.2. Výherní částky ,,odměny“, které jsou vypláceny výhercům, jsou vypláceny námi jako výhradním
sponzorem.
5.3. Společnost Apple Inc. (a.s.) není sponzor tohoto losování neboli soutěže a nepodílí se na této činnosti
jakýmkoliv způsobem.
5.4. Žádná z obchodních společností zde v podmínkách uvedených i neuvedených není sponzorem tohoto
losování a nepodílí se na její činnosti jakýmkoliv způsobem.

6. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
6.1. Aplikaci WIN si může stáhnout a začít užívat ten (i) kdo dosáhl ve své zemi odpovídajícímu věku
k oprávněnosti vlastnit svůj bankovní účet (dále jen „bankovní účet“); (ii) kdo dostal oprávnění (dále jen
„oprávnění“) přímo od vlastníka bankovního účtu a banky k užívání takovéhoto bankovního účtu; (iii) kdo
nevlastní svůj bankovní účet a nemá oprávnění od banky, ale dostal pouze svolení mezi čtyřma očima (dále jen
„bližší důvěrné povolení“) využívat bankovní účet někoho z rodiny, kamarádů, příbuzných nebo někoho jiného;
(iiii) kdo nevlastní svůj bankovní účet a nemá možnost žádný bankovní účet užívat, pokud ale se takovýto
uživatel stane výhercem a aplikace WIN ho bude neustále vyzívat o doplnění jeho bankovních údajů (dále jen
„bankovní údaje“) v době určité, (dále jen „doba určitá“) tak po uplynutí doby určité, výherce o svojí výherní
částku nenávratně přijde bez možnosti jakéhokoliv nárokování zpět, a takováto výherní částka připadne
výhradně WIN Lottery s.r.o., a to platí pro celý bod (6.1.).
6.2. Doba určitá znamená, že výherce, který bude vylosován mezi 1. únorem a koncem kalendářního měsíce
leden následujícího roku, musí nejpozději vyplnit svoje bankovní údaje v aplikaci WIN do konce kalendářního
měsíce únor toho následujícího roku, pokud tak neučiní tak o svoji výherní částku nenávratně přijde. Výherce,
který bude ale vylosovaný před 1. únorem musí vyplnit svoje bankovní údaje do konce kalendářního měsíce únor
téhož roku, jinak o svojí výherní částku nenávratně přijde rovněž.
6.3. Uživatel, který se stane výhercem a po výzvě aplikace WIN špatně vyplní svoje číslo bankovního účtu a
špatně ho i ověří v našem automatizovaném potvrzovacím mailu, si nebude moci zpět nárokovat výherní částku
žádným způsobem, protože takováto výherní částka bude pravděpodobně ve stanovené lhůtě (dále jen „lhůta“)
[podrobněji v bodě (12.4.) odstavce 12] zaslána na bankovní účet někoho jiného a WIN Lottery s.r.o. nebude
žádným způsobem řešit tyto hrubé nedbalosti ze strany uživatele, na které byl upozorňován zde v podmínkách
v aplikaci WIN, v podmínkách na našich webových stránkách www.winlot.cz a i v našem potvrzovacím mailu.
Berte toto prosím na vědomí a pečlivě si po sobě vyplněné údaje zkontrolujte.
6.4. Pokud uživatel již ale v minulosti vyplňil správně svoje bankovní údaje v aplikaci WIN a stal se výhercem
losování, nebude ho aplikace WIN nadále vyzívat o doplnění jeho bankovních údajů a výherní částka mu bude
zaslána tak, jak je uvedeno v odstavci 12.
6.5. Pokud nastanou případné neshody, soudní nebo mimosoudní spory kvůli věci zmiňované v bodu [(6.1.) (ii) i
(iii)] že osoba, která je vlastníkem bankovního účtu na který byla zaslána výherní částka odcizí tuto částku osobě
druhé neboli výhercovi se kterým si domluvila oprávnění nebo bližší důvěrné povolení užívat takovýto bankovní
účet, tak v takovémto případě WIN Lottery s.r.o. si vyhrazuje právo na neúčasti v takovémto sporu a není právně
odpovědná řešit takovýto spor s těmito stranami.
6.6. WIN Lottery s.r.o. žádným způsobem nenabádá uživatele k jakémukoliv nemravnému chování a činnostem,
které jsou nebo mohou být v rozporu se zákonem nebo v rozporu s obchodními podmínkami našich odběratelů,
dodavatelů a zprostředkovatelů nebo jiných stran v podmínkách zde uvedených i neuvedených (v odstavci 9), a
to platí i ve spojení s celkovou myšlenkou WIN Lottery s.r.o. (dále jen „celková myšlenka“), ve které se jedná o
WIN Lottery s.r.o., aplikaci WIN, naše sociální sítě, webové stránky www.winlot.cz a celkový obsah
poskytovaný WIN Lottery s.r.o.. Za takovéto chování, občanskoprávní přečiny a to včetně nedbalosti nebo
trestné činy ze strany uživatele, nenese WIN Lottery s.r.o. a ani žádná z obchodních společností nebo jiných
stran zde v podmínkách uvedených i neuvedených žádnou odpovědnost.
6.7. WIN Lottery s.r.o. žádným způsobem (i) neprovádí umělé generování imprese nebo kliků na reklamy a ani
nepoužívá žádné automatizované klikací nástroje, roboty nebo jiný podvodný software, který by skrze aplikaci
WIN nebo webových stránek www.winlot.cz zisky z PPC (Pay-per-click) reklam nebo za impresi CPI (Cost Per
Impression) WIN Lottery s.r.o. zvyšoval bez reálné návštěvnosti a zájmu ze strany uživatelů. Odběratel těchto
PPC (Pay-per-click) a CPI (Cost Per Impression) reklam je Google Inc., a tyto reklamy poskytuje skrze svůj
Google AdSense program; (ii) nenabádá uživatele ke stejné věci zmiňované v předchozím podbodu [(i) tohoto
bodu (6.7.)] a zakazuje jim i jiným stranám takto činit.
6.8. Nebudete sdílet nebo šířit mezi komunitami, společenstvími nebo skrze sociální sítě, média, rádiové stanice
nebo jinými sociálně komunikačními prostředky o jejich celkové myšlence fiktivní a nepravdivé názory a
pomluvy, a tím tak vytvářet WIN Lottery s.r.o. špatné jméno i pověst, a rovněž nebudete konat v souvislosti s
násilným, rasistickým a pornografickým podtextem a nebudete řadit toto losování mezi zákonné i nezákonné
hazardní hry a loterie. Z tohoto důvodu se očekává, že budete jednat v morálních zásadách, vaším dobrým
jménem a i tak v dobrém jménu společnosti WIN Lottery s.r.o..
6.9. Nebudete (i) pořizovat a distribuovat kopie aplikace WIN; (ii) pokoušet se kopírovat, reprodukovat,
upravovat, měnit, provádět zpětnou analýzu, rozkládat, dekompilovat, přenášet, vyměňovat nebo překládat
aplikaci WIN; (iii) takto činit sami a ani to nedovolíte činit třetím stranám jejich nebo vaším jménem.
6.10. Berete také na vědomí, že při používání aplikace WIN nadále platí podmínky vaší dohody s vaším
poskytovatelem mobilní sítě (dále jen „mobilní operátor“). V důsledku toho vám může mobilní operátor účtovat
poplatky za přístup do sítě a služby síťového připojení po dobu trvání připojení při přístupu k aplikaci WIN,

pokud s ním nemáte sjednané paušální připojení. Za paušální doplatky a veškeré takto vzniklé náklady tímto
síťovém připojení k aplikaci WIN si hradíte sami a přebíráte za to plnou zodpovědnost.
6.11. Pokud sami neplatíte účet za mobilní přístroj nebo přenosné zařízení, které pro přístup k aplikaci WIN
používáte, předpokládá se, že jste k používání aplikace WIN získali svolení od plátce příslušného účtu.
7. PROVOZOVATEL, ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH, SYSTÉM LOSOVÁNÍ, IAP, OPRÁVNĚNÍ
K PROVOZOVÁNÍ
7.1. WIN Lottery s.r.o. je výhradním provozovatelem tohoto losování v aplikaci WIN.
7.2. Aplikace WIN nabízí uživatelům bezplatnou a nehazardní hru, soutěž neboli losování, ve které uživatel
nemůže přijít o svůj peněžní obnos a to z důvodu, že zde nedochází vůči WIN Lottery s.r.o. nebo jiným stranám
zde v podmínkách uvedených i neuvedených, k žádným finančním transakcím, vkladům, zakoupení losů, binga,
tombol nebo zakoupení čehokoliv stejného charakteru, výhradně za účastí na takovýchto hazardních hrách za
účelem výhry nebo prohry. V tomto losování neprobíhá a neexistuje pro uživatele žádný hazard s penězi, ale
pouze šance na výhru, která je pro každého uživatele stejná neboli rovnocenná.
7.3. WIN Lottery s.r.o. využívá AdColony V4VC (Videos-for-Virtual-Currency) systém nebo platformu anebo
službu, poskytující Opera Mediaworks Inc.. Tento systém odměňuje uživatele virtuální měnou za shlédnutí
AdColony video reklam. Uživatelé vždy konají ve svém zájmu.
7.4. Losování nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních
hrách“) a to z důvodu, že zde neprobíhá žádný hazard a nemůže to nikdo tak charakterizovat, brát a řadit mezi
takovéto hazardní hry a loterie podle zákona o hazardních hrách, a rovněž toto losování nikdo nemůže
charakterizovat jen z důvodu, že z obchodního jména firmy vyplívá, v češtině ,,vyhraj loterii“.
7.5. Systém losování (dále jen „systém losování“) (i) automatizovaně ,,komunikuje = pracuje v kódech“ (dále jen
„komunikace“) s ostatními servery. Podrobněji v odstavci 9; (ii) je poskytovaný WIN Lottery s.r.o. jako
nehazardní, bezplatný a jediný svého druhu vůbec; (iii) je nakódovaný tak, aby náhodně vybral každý den po
uplynutí 24 hodin, a to konkrétně ráno v 0:00 hodin časového pásma [Praha (Česká Republika) GMT+1, 0:00,
CET] (dále jen „konec losování v 0:00 hodin“) výhradně jednoho výherce pod stejnou procentuální šancí na
výhru ,,odměnu“ pro každého uživatele; (iiii) je nakódovaný tak, aby každý konkrétní den zaznamenával
v aplikaci WIN počet losujících, a také zisk výhradně z AdColony video reklam (dále jen „video reklama“) a to
,,od 0:00 do 0:00=24 hodin“, a umožnil tak uživatelům vidět v aplikaci WIN počet losujících a rovněž a
výhradně ,,50% část z celkového utrženého zisku z video reklam=výherní částka neboli odměna“ (dále jen
„výhra“), která se v aplikaci WIN i s počtem losujících aktualizuje v nejkratší možné době. Každý den, kdy
proběhne konec losování v 0:00 hodin a kdy je vylosován výherce, se na nové losování počet losujících i výhra
nuluje a systém losování každý takovýto den opakuje stejně; (iiiii) ,,druhou polovinu z celkového utrženého
zisku“ (dále jen „zisk“), neukazuje v aplikaci WIN a zisk připadá výhradně WIN Lottery s.r.o. ze kterého jsou
případně hrazeny i bankovní transakce. Podrobněji v bodu (12.3.) odstavce 12.
7.6. Aplikace WIN nevyužívá Apple technologii (IAP) ,,In-App nákupu“. Žádným způsobem v aplikaci WIN
neprobíhají ze strany uživatelů kupování virtuálních kreditů, měn, tombol, binga, loterijních losů nebo cokoliv
stejného charakteru ve spojení s reálnými penězi uživatelů.
7.7. WIN Lottery s.r.o. vyvíjí živnostenskou činnost v souladu se zákonem a vychází ze živnostenského zákona,
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., Živnost volná (K § 25
odst. 2) v předmětu podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
Obor; (a) 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály; (b) 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; (c) 80. Výroba,
obchod a služby jinde nezařazené.
7.8. WIN Lottery s.r.o. nespadá pod Ministerstvo financí České Republiky, vyvíjí živnostenskou činnost tak, jak
je uvedeno v tomto odstavci, konkrétně v bodě 7.7., z něhož vyplívá, že není zapotřebí mít udělenou licenci
k oprávnění na provozování hazardních her a loterií podle zákona o hazardních hrách.
8. DEFINICE, ZDROJOVÝ KÓD, SKRIPTY A OSOBNÍ ÚDAJE JAKO (NE)DÍLNOU SOUČÁSTÍ
8.1. Aplikace WIN znamená mobilní software (dále jen „software“), který zahrnuje; (a) grafické zpracování; (b)
zdrojový kód; (c) skripty, to vše vytvořené a nakódované společností VIP trust s.r.o., IČO: 03853420, spisová
značka: C 238985 vedená u Městského soudu v Praze.
8.2. Aplikace WIN se skládá z (i) 1.části a tím je zdrojový kód, který je uložený na serveru App Store; (ii) 2.části
a těmi jsou skripty, které jsou uloženy na serveru společnosti VIP trust s.r.o..
8.3. Zdrojový kód (dále jen „kód“) a skripty (dále jen „skripty“) uložené na serverech těchto dvou obchodních
společností spolu automatizovaně komunikují a zároveň i se serverama odběratelů, dodavatelů a
zprostředkovatelů, podrobněji v odstavci 9.

8.4. Nedílnou součástí kódu jsou osobní údaje uživatelů, které po poskytnutí aplikaci WIN se stanou dílnou
součástí automatizované komunikace a ukládají se na server VIP trust s.r.o., který je pravidelně
,,updatován=aktualizován“ a chráněn před napadením a zneužitím ze strany hackerů. Výhradně společnost VIP
trust s.r.o. a WIN Lottery s.r.o. má k těmto osobním údajům přístup, ale žádná z těchto stran nebude s těmito
osobními údaji nijak nakládat a zneužívat ve svůj prospěch nebo ve prospěch někoho jiného. Žádná jiná strana
zde v podmínkách uvedená i neuvedená k těmto osobním údajům přístup nemá.
9. ODBĚRATELÉ, DODAVATELÉ A ZPROSTŘEDKOVATELÉ A JEJICH SERVERY
9.1. Odběratelem WIN Lottery s.r.o. je společnost (i) Opera Mediaworks Inc.; (ii) Google Inc..
9.2. Dodavatelem WIN Lottery s.r.o. je společnost (i) VIP trust s.r.o.; (ii) Google Inc.; (iii) Apple Inc..
9.3. Zprostředkovatelem WIN Lottery s.r.o. je společnost Fio banka, a.s., IČO: 61858374, spisová značka: B
2704 vedená u Městského soudu v Praze 2704.
9.4. Server digitálního obchodu App Store a server společnosti VIP trust s.r.o. zároveň automatizovaně
komunikují (a) se serverem AdColony; (b) se serverem společnosti Google Inc., konkrétně s Google AdSense;
(c) s API bankovním systémem poskytující společnost Fio banka, a.s., konkrétně s firemním (czk) bankovním
účtem WIN Lottery s.r.o., který komunikuje s pomocí API bankovního systému s bankovními účty uživatelů a to
jen v případě, pokud jde o zasílání výher, nikoliv ve spojení jakéhokoliv nelegálního zneužívání takovýchto
uživatelských bankovních účtů ve prospěch WIN Lottery s.r.o. nebo jiných stran; (d) se systémem Gmail, a to
výhradně s firemním e-mailovým účtem WIN Lottery s.r.o. poskytující společnost Google Inc. a následně i
rovněž s e-mailovými účty uživatelů.
10. PROVOZ
10.1. Provoz aplikace WIN (i) může v pořádku a v plném provozu fungovat jen tehdy, když všechny servery
zcela bez problému běží a mohou fungovat mezi s sebou; (ii) může být ovlivněn těmito faktory a to, (ii-a)
neočekávaným přetížením nebo výpadkem všech nebo z některých serverů zde v podmínkách uvedených i
neuvedených; (ii-b) ,,hacknutím=napadením neboli neoprávněným vniknutím“ do takovýchto serverů ze strany
,,hackerů=neoprávnění narušitelé kyber sítí“; (ii-c) vypnutím nebo úplném ukončením provozování všech nebo
jen některého serveru ze strany odběratelů, dodavatelů nebo zprostředkovatele; a nebo (ii-d) kterémkoliv jiným a
neznámým faktorem.
10.2. Během neúplného provozu a jeho trváním v aplikaci WIN se nelze domáhat WIN Lottery s.r.o. nebo jiných
obchodních společností zde v podmínkách uvedených i neuvedených po jakémkoliv odškodnění tímto
neprovozem způsobený a to jakýmkoliv způsobem.
10.3. V situacích, které jsou uvedeny v předchozím bodě (10.1.) tohoto odstavce tak, WIN Lottery s.r.o. vynaloží
veškeré úsilí na vyřešení takovýchto problémů a to i s odběrateli, dodavateli nebo zprostředkovateli, aby aplikace
WIN byla znova v plném v provozu.
11. VLASTNICKÉ PRÁVO
11.1. Veškerá autorská práva, databázová nebo jiná práva duševního vlastnictví k aplikaci WIN jakékoli povahy,
společně se základním softwarovým kódem jsou vlastnictvím WIN Loterry s.r.o..
11.2. Software je chráněný autorským zákonem, č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, zákon o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
12. VÝHERNÍ PLATBY
12.1. Výhry jsou zasílány celosvětově a to po Tuzemsku (v tomto případě Česká Republika), do EU nebo
kamkoliv jinam do zahraničí, a od toho se odvíjí poplatek za bankovní transakci.
12.2. V Tuzemsku jsou ve většině případů bankovní transakce z (czk) korunového bankovního účtu WIN Lottery
s.r.o. na czk bankovní účty výherců zcela bez poplatků, pokud si některé tuzemské banky takovéto poplatky za
převod neúčtují.
12.3. Do EU a zahraničí jsou jinak stanovené poplatky za bankovní transakce, a může se stát, že výhry budou
nižší, nežli jsou poplatky za takovéto bankovní transakce. V takovémto případě hradí poplatky takovýchto
bankovních transakcí ze svého zisku WIN Lottery s.r.o., a to jen v případě pokud bude na bankovním účtě WIN
Lottery s.r.o. dostatečná suma. Pokud ne, tak se všechny nebo jen některé výhry zpozdí do chvíle, než bude na
bankovním účtě WIN Lottery s.r.o. dostatečná suma (dále jen „dostatečná suma“) na pokrytí všech výher a jejich
bankovních transakcí za dané období (dále jen „dané období“) a na to se nevztahuje 1 až 3 měsíční (slovy,=dvou
až tří měsíční) lhůta.

12.4. Ve lhůtě by mělo v pořádku dojít k hromadnému vyplacení každého výherce v daném období a to v 1 až 3
měsících (slovy,=ve dvou až třech měsících) s předem dostatečnou sumou na bankovním účtě WIN Lottery
s.r.o., určenou na pokrytí všech výher a jejich bankovních transakcí.
12.5. Dané období je bráno tak, že koncem každého a takovéhoto období je hromadně vyplaceno ,,určitému
počtu výherců=všem výhercům za toto období“, a každé takové dané období bude mít výherce buď stejné,
podobné nebo jiné.
12.6. WIN Lottery s.r.o. nijak neovlivní dostatečnou sumu na svém bankovním účtě a neodhadne zdali budou
všechny výhry zaslány ve lhůtě, a z tohoto důvodu si nelze jakýmkoliv způsobem nárokovat odškodné za
prodlení ve vyplácení výher po WIN Lottery s.r.o. nebo po ostatních obchodních společností zde v podmínkách
uvedených i neuvedených jakýmkoliv způsobem.
12.7. Výhry (i) jsou automatizovaně a hromadně zasílány z czk bankovního účtu WIN Lottery s.r.o. skrze API
bankovnictví Fio banky, a.s. na bankovní účty výherců; (ii) a to ty, které se odešlou výhercům na jejich bankovní
účty, se ihned poté v aplikaci WIN ve výherní tabulce automatizovaně smažou a s nimi i další údaje o výhercích,
a tyto všechny údaje o výhercích se uloží v aplikaci WIN do záložky a to jako, výpis výherců za dané období.
12.8. Pokud výherní platby nebudou provedeny ve lhůtě nebo budou ovlivněny nedostatečnou sumou a nebo
jinými okolnostmi, tak WIN Lottery s.r.o. a ani žádná z obchodních společností zde v podmínkách uvedených i
neuvedených za takovéto prodlení nebo neprovedené výherní platby nenese žádnou zodpovědnost. WIN Lottery
s.r.o. vynaloží přiměřené úsilí, aby se tyto okolnosti nestávaly, ale vyloučit jich nelze. Berete také na vědomí, že
výhry jsou sponzorovány a vypláceny výhercům výhradně WIN Lottery s.r.o. a pouze v jejím dobrém úmyslu.
13. DAŇOVÁ POVINNOST
13.1. V obou případech, jak WIN Lottery s.r.o. tak i vylosovaní výherci jsou povinni zdanit, WIN Lottery s.r.o.
zisk a výherce výhru v procentuální daňové výši stanovenou jejich státem a přiznat jí jako daň z příjmu.
13.2. Pokud má výherce trvalé bydliště ve státě osvobozené od daně, tak je zapotřebí, aby si každý výherce sám
zjistil, zdali musí daňit státu procentuální výši z výherní částky nebo nemusí.
13.3. Pokud výherci nezdanili, nezdaňí a nebudou danit svojí procentuální část z výherní částky, i když jsou této
věci odpovědni, to ať už pozdě nebo vůbec, nenese WIN Lottery s.r.o. a ani žádná z obchodních společností zde
v podmínkách uvedených i neuvedených za tuto věc žádnou odpovědnost. Výherci by měli dbát řádně na svoje
daňové přiznání a včas ho podat svému příslušnému finančnímu úřadu, aby předešlo jejich problémům a
případným problémům WIN Lottery s.r.o. a nebo problémům jiných stran.
14. POPŘENÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
14.1. WIN Lottery s.r.o. a ani žádná z obchodních společností zde v podmínkách uvedených i neuvedených
neposkytuje žádné záruky, pokud se týče zasílání výherních plateb výhercům, plného provozu, funkčních
vlastností softwaru a grafického zpracování a nebo plného provozu a funkčnosti webových stránek
www.winlot.cz. WIN Lottery s.r.o. se tímto chrání od špatných vlivů, faktorů a činností způsobené jakoukoliv
stranou zde v podmínkách uvedenou i neuvedenou a zároveň vynaloží přiměřené úsilí, aby se uživateli dostalo
co nejvíce jistot tak, jak je uvedeno v těchto podmínkách.
14.2. WIN Loterry s.r.o. a ani žádná z obchodních společností zde v podmínkách uvedených i neuvedených není
v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, příkladné či následné ztráty či
škody jakéhokoliv druhu vznikající v důsledku vašeho používání nebo přístupu k aplikaci WIN.
14.3. WIN Loterry s.r.o. není zodpovědná za jakékoliv škody nebo změny vašeho vybavení, včetně mimo jiné
počítačového vybavení, přenosného zařízení nebo mobilních telefonů v důsledku nainstalování či používání
aplikace WIN.
15. UKONČENÍ PLATNOSTI
15.1. WIN Loterry s.r.o. může vaše užívání aplikace WIN kdykoliv ukončit poté, co vás na ukončení upozorní.
15.2. Po ukončení platnosti musíte aplikaci WIN přestat používat.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Uživatel se obeznámil s těmito podmínkami, řádně si je přečetl a souhlasí s nimi tak, jak je ve
všech odstavcích a bodech uvedeno, podle jeho pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek a nátlakem ze strany WIN Lottery s.r.o. nebo jiných stran zde v podmínkách uvedených
i neuvedených.
16.2. WIN Lottery s.r.o. může tyto podmínky průběžně upravovat, ale musí uvědomit stávající uživatele na její
případné změny (dále jen „změny v podmínkách“).
16.3. Pokud stávající uživatel nebude souhlasit s těmito změnami v podmínkách, musí přestat používat aplikaci
WIN, a to se vztahuje i na nového uživatele.
16.4. Změny v podmínkách a aktualizace softwaru budou vždy k vidění a ke stažení na App Store tam, kde lze
stáhnout aplikaci WIN, případně tyto informace budou zveřejňovány i na webových stránkách www.winlot.cz
nebo sociálních sítích.
16.5. Podmínky aplikace WIN nabývají účinnosti dne 1.1.2017.

