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Conditions of Participation 
Podmínky účasti 
 
 
Organizer 
The organizer of this contest is Honeywell Life Safety Austria, Lemböckgasse 49, 1230 Vienna, hereinafter referred to as Honeywell.  
Organizátor  
Organizátorem dotazníkového šetření je společnost Honeywell Life Safety Austria, Lemböckgasse 49, 1230 Vídeň, 
Dále už jen „Honeywell“. 

 
 
Eligibility for Participation 
Basically, all people older than 18 years (= participants) are eligible to participate. Owners and employees of Honeywell and anyone 
employees of third companies that are involved in the implementation of this survey, as well as persons related to the people listed 
above, whether by marriage, partnership or affinity or cohabitation, are excluded from participation. Participation in the contest on 
behalf of other people is not allowed. 
Způsobilost k ú časti 
Účastnit se mohou všechny osoby starší 18-ti let (dále už jen „účastníci“). Majitelé a zaměstnanci společnosti Honeywell, včetně 
všech osob s pojených s organizací tohoto průzkumu, jakož i osoby mající blízký vztah k osobám uvedeným výše (manželství, 
partnerství, soužití), jsou z účasti na losování vyloučeny. Účast v soutěži jménem jiných osob není povolena. 

 
 
Participation Options 
A prerequisite for participation is the filled contact data and answering of an online questionnaire produced by Honeywell on the 
subject of "Delivery Quality" in the period between 01 April 2016 and 31 May 2016. 
Možnosti ú časti  
Předpokladem pro účast je vyplnění všech otázek online dotazníku, společnosti Honeywell na téma: "Kvalita dodávek zboží" v 
období mezi 1.4. a 31.5. 2016. 

 
 
Prize 
Honeywell awards among all participants who enter their data 1 iPad Air 128 GB WIFI. The prize will be delivered by Honeywell sales 
persons. The organizer reserves the right to replace the prizes by another equivalent profit 
Výhra 
Vylosovaný výherce 1 iPad Air 128 GB WIFI. Ceny budou výhercům předány prostřednictvím obchodních zástupců spol. Honeywell. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry jiným rovnocenným předmětem. 

 
 
Sequence 
Honeywell draws a winner among all participants who completed the online questionnaire by random selection - without any legal 
entitlement. The winner will be notified in writing by e-mail (to his or her designated e-mail address). 
Honeywell náhodným výběrem ze všech účastníků, kteří dokončili dotazník - bez jakéhokoli právního nároku, vybere vítěze. 
Výherce bude vyrozuměn písemně, prostřednictvím e-mailu (na ní/ním určenou e-mailovou adresu). 

 
 
Breach of Terms and Conditions of Participation 
In case a breach of the terms and conditions or in the event of intentional or unintentional false information in the questionnaire, 
Honeywell reserves the right to exclude individual participants from this contest. Persons who use prohibited aids or otherwise gain 
advantages through manipulation are excluded as well. In the event of a breach of the terms and conditions, the awarded prize can 
also be revoked or demanded back thereafter. 
Porušení Podmínek ú časti  
V případě porušení podmínek nebo v případě úmyslného nebo neúmyslného uvedení nepravdivých informací v dotazníku, Honeywell 
si vyhrazuje právo vyloučit takové účastníky z dané soutěže. Osoby, které používají zakázané pomůcky nebo jinak získají výhody 
pomocí manipulace, jsou taktéž vyloučeny. V případě porušení podmínek pro udělení výhry může být její přidělení zastaveno, nebo 
zrušeno. 

 
 
Limitation of Liability 
Honeywell is not liable for damage caused by errors, delays or interruptions in the data transmission, malfunctions of technical 
systems and services, incorrect content, loss or deletion of data and viruses. Honeywell also assumes no liability or guarantee for 
the awarded prize or a particular characteristic or intrinsic value of it. Exceptions therefrom are damages resulting from injury to life, 
limb or health which are the result of on an intentional or negligent breach of duty by Honeywell or the agents of Honeywell. In such 
a case, the liability is limited to the minimum permitted by law. 
Omezení odpov ědnosti 
Společnost Honeywell není odpovědná za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu dat, poruchy 
technických systémů a služeb, nesprávného obsahu, ztráty či smazání dat a viry. Honeywell neposkytne žádnou odpovědnost, nebo  
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záruku za výhru, nebo její část. Výjimkou jsou poškození v důsledku úrazu, zdraví nebo odpovědnosti za zdraví, které jsou 
důsledkem úmyslného nebo nedbalostního nesplnění povinností ze strany společnosti Honeywell nebo jejich zástupců. V těchto 
případech je odpovědnost omezena na minimum v souladu s platnými zákony.  

 
 
Cancellation or Termination of the Contest 
The opportunity to participate in the contest ends on 31 May 2016 at 12 am Central European Time. A right to the actual 
implementation of the competition does not exist. Honeywell reserves the right to cancel or terminate the action without notice at any 
time. This applies in particular, but not exclusively to cases in which a proper implementation of the competition is hindered, 
influenced or made impossible for technical reasons - for example infection of the computer system with viruses, manipulation or 
errors in the hardware and/or software, or for legal reasons. Honeywell is not responsible for the cancellation of an awarded prize. In 
the event of a termination of the competition culpably caused by a participant's behavior, this participant indemnifies and hold 
harmless Honeywell. 
Zrušení nebo Ukon čení sout ěže 
Příležitost k účasti v soutěži končí dne 31. května/mája 2016 ve 12 hodin středoevropského času. Právo na skutečnou realizaci 
soutěže neexistuje. Honeywell si vyhrazuje právo zrušit nebo ukončit akci, bez předchozího upozornění kdykoliv. To platí zejména, 
ale ne výlučně na případy, kdy je řádné provádění soutěže omezeno, ovlivněno nebo znemožněno z technických důvodů - například 
napadení počítačového systému s viry, manipulace nebo chyby v hardwaru a / nebo softwaru, nebo z právních důvodů. Společnost 
Honeywell není odpovědná za zrušení spojené s udělením ceny. V případě ukončení soutěže trestuhodně způsobené chováním 
účastníka, tento účastník pokryje škodu společnosti Honeywell. 
 

 
Other 
Legal recourse is excluded. A cash payment of the awarded article is expressly excluded. A transfer of the awarded article is not 
possible. Austrian law applies to these conditions of participation. The competent court for the district 1010 of Vienna has jurisdiction 
over disputes arising from this contest. Any taxes and charges in connection with a prize shall be borne by the respective winners. 
Should any of these provisions be wholly or partly ineffective, the validity of the remaining provisions shall be unaffected. 
Ostatní 
Právní cesta je vyloučena. Hotovostní úhrada výhry je výslovně vyloučena. Pravidla soutěže a podmínky účasti se řídí rakouským 
právem. Příslušným soudem pro případné soudní spory vyplývající z této soutěže je jurisdikce vídeňského distriktu 1010. Veškeré 
daně a poplatky v souvislosti s výhrou hradí vítěz. Pokud se některé z uvedených ustanovení je zcela nebo částečně neúčinné, 
platnost ostatních ustanovení je nedotčena.  
 

 
Data Protection 
Honeywell undertakes to ensure the adherence to the statutory provisions on data protection and to use all data of the participants - 
including personal data – for the sole purpose of carrying out this contest and to only pass such on to third parties to the extent that 
this is necessary as part of or for the carrying out of the action. 
Ochrana dat 
Honeywell zajistí dodržování zákonných předpisů o ochraně osobních údajů při využití dat účastníků - včetně osobních údajů. Data 
budou použita výhradně v souvislosti s účastí ve slosování a předáním výhry, pokud budou zahrnuty třetí osoby, pak pouze 
v nezbytně nutném rozsahu, který je nutný pro zdárnou realizaci akce. 
 

 
Right of Modification 
Honeywell reserves the right to change or supplement these conditions of participation at any time and without giving reasons to the 
extent that this is necessary in the interests of a simple and secure implementation of the contest and in particular for the prevention 
of abuses or other reasons. 
Právo na modifikaci 
Honeywell si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky účasti kdykoli a bez udání důvodu do té míry, která je nezbytná v zájmu 
jednoduché a bezpečné realizaci soutěže. Zejména pro prevenci zneužití nebo z jiných důvodů. 

 
 
 
Vienna, 30.03.2016 
Ve Vídni, 30.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
In the event of any discrepancy between English and Czech version, the English version shall prevail. 
V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a anglickou verzí je rozhodující anglická verze. 


