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Pravidla Soutěže 

 

1. Interpretace 

„Společnost“ znamená L.F. Investment Limited, společnost poskytující finanční služby založená 

podle zákonů Kyperské republiky, registrační číslo 329493, se sídlem 11, Louki Akrita, CY-4044 

Limassol, Kypr. Společnost svou činnost provozuje pod číslem licence 271/15 vydané na Kypru 

Kyperskou komisí pro cenné papíry (dále jen „CySEC“). 

„Purple Trading“ znamená Společnost. 

„Soutěž“ znamená turnaj v obchodování organizovaný Společností, jehož cílem je poskytnout 

Účastníkům příležitost soutěžit v obchodování pomocí Demo účtů a virtuálních prostředků.„Akce“ 

znamená „Soutěž.  

„Účastník“ znamená Klient, který se zaregistroval do Soutěže. 

„Živý účet“ znamená skutečný účet registrovaný Klientem. Demo účet není považován za Živý účet. 

„Demo účet“ znamená virtuální obchodní účet dostupný pro simulované obchodování, který 

nevyužívá skutečné prostředky. 

„Podmínky poskytování služeb“ znamenají „Terms and Conditions of services agreements“, které 

jsou zveřejněny na Webových stránkách Společnosti. 

„Kvalifikace“ znamená první kolo Soutěže, které určí Účastníky, kteří postoupí do Finále. 

„Přezdívka“ znamená alias, který si Účastník zvolí pro účast v Soutěži, a který se zobrazí v Žebříčku. 

„Finále“ znamená druhé kolo Soutěže, které určí konečné Pořadí. 

„Diskvalifikace“ znamená ukončení účasti Účastníka v Soutěži bez nároku na Výhru. 

„Webové stránky společnosti“ znamenají www.purple-trading.com. 

„Kvalifikační demo účty“ znamená konkrétní Demo účty poskytnuté Účastníkovi za účelem účasti 

na Kvalifikaci. 

„Klient“ znamená „Klient“, jak je definován v Podmínkách poskytování služeb. 

„Finálový demo účet“ znamená konkrétní Demo účet poskytnutý Účastníkovi k účasti ve Finále. 

„Přihlašovací údaje“ znamenají soubor jedinečných kódů a instrukcí poskytnutých Společností 

Účastníkovi za účelem přihlášení k Soutežním demo účtům. 

https://www.purple-trading.com/PurpleTrading/media/PT-Downloads/PT-Competition-rules_FINAL-version.pdf
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„Soutěžní demo účty“ znamenají konkrétní demo účty poskytnuté Účastníkovi za účelem účasti v 

Soutěži. 

„Typ ECN“ znamená typ účtu, informace o němž jsou zveřejněny na webových stránkách 

Společnosti. 

„Podmínky statusu tradera Prime“ znamenají obchodní podmínky dostupné pro účty se statusem 

tradera Prime, jehož specifika jsou zveřejněna na Webových stránkách Společnosti. 

„Pákový efekt podle ESMA“ znamená pákový efekt dostupný pro neprofesionální (retailové) 

obchodníky, jak je předepisuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. 

„Neprofesionální klient (Retailový klient)“ znamená „Retail client“, jak je definován v Podmínkách 

poskytování služeb. 

„Žebříček“ znamená pořadí Účastníků na základě jejich výsledku v Soutěži. 

„Ceny“ znamenají odměny udělené Účastníkům. 

„Margin“ znamená „Margin“, jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb. 

„Spread“ znamená „Spread“, jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb. 

„Swapy“ znamenají „Swaps“, jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb.  

„Velikost jednotky Lot“ znamená „Lot size“, jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb. 

„Počáteční Margin“ znamená „Initial Margin“, jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb. 

„Nezbytný margin“ znamená „Necessary Margin“, jak je definováno v Podmínkách poskytování 

služeb. 

„Hedgovaný margin“ znamená „Hedged margin“, jak je definováno v Podmínkách poskytování 

služeb. 

„Normální velikost trhu“ znamená „Normal Market Size“, jak je definováno v Podmínkách 

poskytování služeb.  

„Stop Loss“ znamená „Stop Loss“, jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb. 

„Příkazy Take Profit a Limit“ budou znamenat „Take Profit and Limit Orders“, jak je definováno v 

Podmínkách poskytování služeb.  

„Expert advisor (odborný automatický obchodní systém)“ znamená „Expert advisor“, jak je 

definováno v Podmínkách poskytování služeb.  
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„Snímek“ znamená technické řešení zachycující Equity na všech Soutěžních demo účtech ve stejný 

okamžik. 

„Ekvita“ znamená „Equity“, jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb.  

„Zůstatek“ znamená „Balance“, jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb.  

„Plovoucí/otevřený zisk/ztráta“ znamená „Floating Profit/Loss“, jak je definováno v Podmínkách 

poskytování služeb.  

„Zneužití podmínek obchodovaní“ znamená úmyslné využití technických chyb nebo defektů, 

míchání způsobů obchodování, churning, nekalé konkurenční praktiky, jako je arbitráž nebo 

obchodování s cenovými rozdíly vyplývajícími ze vzácných/příležitostných latencí cen ke škodě 

Společnosti, atd. Podobné situace, ale nejen ty jmenované, mohou nastat v případech, kdy je jakýkoli 

způsob obchodování praktikován nepřiměřeným a/nebo agresivním způsobem (například při použití 

vysokofrekvenčního obchodování a/nebo latenční arbitráže). 

„Online obchodní systém společnosti“ znamená Company Online Trading System, jak je 

definováno v Podmínkách poskytování služeb.  

„Nafundovaný účet“ znamená Živý obchodní účet ve vlastnictví Purple Trading, ke kterému získají 

Vítězové Top3 přihlašovací údaje a budou s ním moci obchodovat. Nafundované účty budou účty 

Typu ECN s nastavením Pákového efektu podle ESMA. 

„Registrovaná e-mailová adresa“ znamená e-mailovou adresu použitou při registraci 

prostřednictvím Webových stránek společnosti jako Klient. 

„Vítězové“ Účastníci na 1., 2. a 3. místě v okamžik pořízení Snímku Žebříčku Finále. 

„Funkce Capital Guard“ znamená technickou funkci, která zahájí uzavírání všech pozic a odstraní 

čekající příkazy, jakmile je dosaženo předem definované úrovně Equity na Nafundovaném účtu. 

Předem definovaná úroveň Equity se vypočítá jako procento z nejvyššího zůstatku dosaženého na 

Nafundovaném účtu (aplikuje se tedy princip High-Watermark) upraveného o nové vklady anebo 

výběry. 

„Princip High-Watermark“ znamená nejvyšší dosažený zůstatek na účtu. 

„Čistý zisk“ znamená rozdíl mezi aktuálním Zůstatkem a počátečním Zůstatkem Nafundovaného 

účtu v době provedení převodu výběru. Čistý zisk se rovná aktuálnímu Zůstatku (v době žádosti o 

výběr a po uzavření všech obchodů a čekajících příkazů) mínus počáteční Zůstatek poskytnutý na 

Nafundovaném účtu. 

2. Účel Akce 
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Soutěž je obchodní soutěž organizovaná Purple Trading, jejímž cílem je poskytnout Účastníkům 

příležitost soutěžit v obchodní soutěži. Účastníci budou vzájemně soutěžit na trzích obchodováním s 

nástroji uvedenými na platformě Purple Trading. V průběhu Soutěže budou mít Účastníci příležitost 

získat cenné obchodní zkušenosti a vyhrát ceny, a přitom si navzájem porovnávat své obchodní 

dovednosti. 

3. Kritéria způsobilosti 

Účast v Soutěži je dostupná pro Klienty Purple Trading s českou anebo slovenskou národností, 

případně s bydlištěm v České republice nebo na Slovensku. 

Pokud nejste Klientem Purple Trading, musíte se zaregistrovat a být schválen jako Klient na základě 

postupů pro otevření Purple Trading účtu a pravidel pro účast v Soutěži. 

Účastí v Soutěži potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Pravidly 

Soutěže, jakož i všeobecnými Podmínkami poskytování služeb Purple Trading. 

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti, dodavatelé a/nebo přidružené strany. 

4. Registrace 

Účastníci se mohou zaregistrovat do Soutěže před anebo během Kvalifikace prostřednictvím karty 

„Soutěž“ v PurpleZone. 

Uzávěrka registrace je ve čtvrtek 24. února ve 23:59 SEČ. 

Účastníci tímto berou na vědomí, že každý Účastník si musí nejprve otevřít Živý účet u Společnosti, 

předložit své dokumenty podle  zásady „Poznej svého zákazníka“ a podle standardních podmínek 

registrace a schválení Živého účtu Společnosti. 

Registrace Živého účtu a účast v Soutěži je zdarma. 

Při registraci si Účastníci musí zvolit unikátní Přezdívku, kterou v budoucnu nebude moci používat 

žádný jiný Účastník. Přezdívky obsahující jakékoli ochranné známky, názvy produktů Purple Trading 

nebo spojené s Purple Trading, anebo ochranné známky, jména či názvy spojené s konkurenty Purple 

Trading nejsou povoleny. Přezdívky obsahující jakékoli hanlivé, sexuálně explicitní nebo jinak urážlivé 

výrazy nejsou povoleny. 

Společnost má právo takové přezdívky podle vlastního uvážení upravit nebo konkrétního Účastníka 

diskvalifikovat. 

5. Harmonogram akce 

Soutěž je rozdělena na 2 části: „Kvalifikace“ a „Finále“. 
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Kvalifikace začne v pondělí 17. ledna 2022 v 00:06 serverového času MT4 a skončí v pátek 25. 

února 2022 v 17:00 serverového času MT4. Všichni Účastníci budou informováni, zda postoupili či 

nepostoupili do Finále prostřednictvím jejich Registrované emailové adresy. 

Finále začne v pondělí 28. února 2022 v 00:06 serverového času MT4 a skončí v pátek 31. března 

2022 v 17:00 serverového času MT4. Konečné výsledky budou oznámeny na webových stránkách 

společnosti www.purple-trading.com po skončení Finále a Účastníci budou o výsledcích informováni 

na jejich Registrované emailové adresy. 

6. Soutěžní účty 

Pro účely této Soutěže a po registraci budou Účastníkům poskytnuty Soutěžní demo účty. Každý 

Účastník obdrží ihned po registraci jeden Kvalifikační demo účet. Finálový demo účet bude poskytnut, 

pokud Účastník postoupí do Finále. 

Účastníci obdrží přihlašovací údaje k těmto účtům prostřednictvím své Registrované e-mailové 

adresy. 

Obchodování prostřednictvím soutěžních demo účtů bude dostupné na obchodní platformě MT4. 

Účastníci jsou povinni udržovat přihlašovací údaje v tajnosti a neposkytovat je žádné třetí straně. 

Všechny Soutěžní demo účty budou demo účty Typu ECN s Podmínkami Statusu Tradera Prime a 

budou vedené v EUR. Všechny účty budou mít pákový efekt podle ESMA platný pro Neprofesionální 

(retailové) klienty. 

Přesné specifikace typu účtu a pákového efektu lze nalézt na Webových stránkách společnosti. 

Jak Kvalifikační demo účet, tak i Finálový demo účet poskytnuté Účastníkům začínají s virtuálním 

vkladem 40 000 EUR. 

6.1 Dostupné obchodní nástroje a specifikace kontraktu 

Pro obchodování v Soutěži budou dostupné pouze obchodní nástroje přístupné na poskytnutých 

Soutěžních demo účtech v MT4 platformě. Specifikace obchodních nástrojů a další specifikace 

kontraktů (včetně, ale bez omezení na Margin, Spread, swap, velikost lotu, počáteční Margin, 

nezbytná Marže, zahedgovaná Marže, Normální velikosti trhu, minimální úrovně pro umístění Stop 

Loss, Take Profit a Limit objednávky) naleznete na Webových stránkách společnosti. 

6.2 Pravidla obchodování v Soutěži 

Účastníci berou na vědomí, že obchodování prostřednictvím Expert advisorů (odborný automatický 

obchodní systém) a/nebo používání jakýchkoli automatizovaných obchodních systémů, kopírování 

obchodů ze signálů nebo z jakýchkoli jiných zdrojů je zakázáno na jakémkoli Soutěžním demo účtu a 

může vyústit v okamžitou Diskvalifikaci na základě výhradního uvážení společnosti, bez předchozího 

oznámení Klientovi 
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Účastníci se musí zdržet jakéhokoli nečestného a neférového jednání, i když tyto činnosti nejsou plně 

popsány v rámci těchto Pravidel Soutěže. 

Nečestné a nefér jednání zahrnuje, ale není omezeno na: 

- Různé týmové taktiky, které zahrnují konsolidaci Účastníků do skupiny s cílem získat 

statistickou výhodu na jednom z účtů 

- Jakékoli manipulace s kvalitou obchodních příkazů, 

- Hedgovaní svých pozic a používání Soutěžní demo účtů jiných Klientů 

- Jakýkoli pokus o falšovaní nebo manipulaci s výsledky 

Purple Trading si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění diskvalifikovat Účastníky, kteří 

nedodržují pravidla stanovená v těchto Pravidlech Soutěže. 

Pokud má Purple Trading podezření, že se Účastník dopustil nečestného a nefér jednání, vyhrazuje 

si Purple Trading právo okamžitě diskvalifikovat Účastníky ze Soutěže bez souhlasu a/nebo 

předchozího upozornění Klienta. 

Purple Trading má navíc právo diskvalifikovat Účastníka v případě, že nedokončí minimálně 5 

obchodů na Kvalifikačním nebo Finálovém demo účtu. 

Pokud má Purple Trading podezření, že se Účastník dopustil určité formy nečestného a nefér jednání, 

vyhrazuje si Purple Trading právo podle vlastního uvážení odepřít, odmítnout nebo odebrat tomuto 

uživateli obdržené ocenění nebo propagaci a v případě potřeby zrušit jakékoli Podmínky poskytování 

služeb vztahující se k danému Účastníkovi, ať už dočasně nebo trvale, nebo ukončit přístup tohoto 

Účastníka/Klienta/Uživatele ke službě a/nebo zablokovat Nafundovaný účet tohoto uživatele. 

Purple Trading má právo diskvalifikovat Účastníky, kteří zaregistrují více Účastníků se stejnou IP 

adresou nebo kteří obchodují prostřednictvím stejné IP adresy jako ostatní Účastníci. 

 

 

7. Žebříček 

Všichni registrovaní Účastníci se mohou zúčastnit Kvalifikace a mohou začít obchodovat na 

Kvalifikačním demo účtu kdykoli během Kvalifikace. 

Na konci Kvalifikace a Finále, tj. v 17:00 MT4 serverového času posledního obchodního dne bude 

Společností vytvořen Snímek Ekvity = Zůstatek + Plovoucí zisk - Plovoucí ztráta každého Soutěžního 

demo účtu a bude sloužit jako jediný zdroj dat určujících pořadí a výsledky Soutěže. 
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Pouze Účastníci s Ekvity rovným nebo vyšším než 44 000 EUR na konci Kvalifikace postoupí a 

mohou se zúčastnit Finále. 

Konečné pořadí Finále bude stanoveno na základě nejvyšší Ekvity na Finalovém demo účtu na 

konci Finále. 

V případě přesné shody mezi Účastníky o pořadí mezi těmito Účastníky rozhoduje jejich Equity na 

Kvalifikačním demo účtu na konci Kvalifikace. 

Účastníci mohou sledovat své výkony v Soutěži a své aktuální umístění v porovnání s ostatními 

Účastníky na webových stránkách společnosti. Hodnocení nejsou vysílána živě a budou aktualizována 

alespoň 1x denně na Webové stránky společnosti. 

Jak již bylo zmíněno výše, jediným zdrojem dat určujících konečné pořadí a výsledky Soutěže je 

Snímek Ekvity pořízený společností Purple Trading z Online obchodního systému společnosti na konci 

Kvalifikace nebo Finále. 

Po pořízení Snímku zůstane obchodování povoleno na Kvalifikačním nebo Finálovém demo účtu a 

Účastník může tento účet nadále používat jako běžný demo účet. 

Účastník bere na vědomí a opravňuje Purple Trading k vyhlašování denních výsledků a Žebříčku 

Soutěže na Webových stránkách společnosti. 

 

8. Ceny 

8.1 Nafundované účty 

Účastníci na 1., 2. a 3. místě ve Finále (Top3) budou odměněni Nafundovaným účtem od Purple 

Trading. 

Vítězové Top3 pak mohou požádat o výběr kladných čistých zisků, které vydělají na Nafundovaném 

účtu vlastním obchodováním. O takový výběr mohou požádat pouze jednou za kalendářní čtvrtletí a 

až po uzavření všech obchodů, a to zasláním e-mailu na adresu support@purple-trading.com ze své 

Registrované e-mailové adresy. V případě, že je čistý zisk kladný, bude poté převeden a připsán na 

jejich vlastní Live obchodní účet vedený u Purple Trading do 3 pracovních dní. 

Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, v době žádosti o výběr a do provedení převodu nesmí být 

na Nafundovaném účtu žádná otevřená pozice ani nevyřízený příkaz. V případě, že Vítěz otevře 

jakoukoli pozici nebo zadá čekající příkaz mezi žádostí o výběr a převodem, převod se neuskuteční. 

Příklad 1: 

- Vítěz začne obchodovat na Nafundovaném účtu s počátečním zůstatkem 40 000 EUR. 
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- Po 2 měsících je Zůstatek Nafundovaného účtu 45 400 EUR. 

- Na účtu jsou také otevřené obchody s Open P/L -1,200 EUR. 

- V tuto chvíli Vítěz nemůže požádat o výběr čistého zisku. 

- Poté, co uzavře otevřené obchody a Zůstatek se tedy změní na 44 300 EUR, může požádat o výběr. 

- Pokud mezitím nebude na účtu otevřen žádný nový obchod nebo čekající příkaz, Purple Trading 

zpracuje převod 4 300 EUR na osobní Live účet vítěze. 

- Okamžitě poté bude zůstatek na  Nafundovaném účtu rovný počátečnímu zůstatku 40 000 EUR a 

vítěz může začít znovu obchodovat. 

Příklad 2: 

- Druhý Vítěz začne obchodovat na Nafundovaném účtu s počátečním zůstatkem 10 000 EUR. 

- Po 2 měsících je Zůstatek Nafundovaného účtu 9 600 EUR. 

- Existují také otevřené obchody s otevřeným Ziskem/Ztrátou -400 EUR. 

- V tuto chvíli Vítěz nemůže požádat o výběr Čistého zisku. 

- I poté, co uzavře otevřené obchody a Zůstatek se tedy změní na 9 200 EUR, nemůže požádat o 

výběr, protože nedochází k žádnému kladnému Čistému zisku. 

- Vítěz bude muset obchodovat a dostat se do kladného Čistého zisku, aby mohl vybrat část Čistého 

zisku. 

 

Na každém Nafundovaném účtu bude také aplikována Funkce Capital Guard na úrovni -20 %. 

V případě, že je aktivována Funkce Capital Guard (a kapitál se dostane na -20% drawdown z High 

Watermarku) na jakémkoli Nafundovaném účtu, je účet deaktivován, všechny otevřené pozice 

a příkazy jsou uzavřeny a konkrétní Vítěz ztratí možnost pokračovat v obchodování na něm. 

Každý Top3 Vítěz obdrží příručku funkce Capital Guard s vysvětlením a příklady, jak to funguje, spolu 

s přihlašovacími údaji k Nafundovanému účtu. 

Každý Top3 Vítěz obdrží Přihlašovací údaje a přístup k Nafundovanému účtu nejpozději do 30. dubna 

2022 prostřednictvím své Registrované e-mailové adresy. 

Nafundové účty budou poskytnuty Top 3 Výhercům do 31. 12. 2022, a poté je může Společnost dále 

každoročně prodlužovat. 
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Počáteční Zůstatek Nafundovaných účtů bude následující: 

1. místo – 40 000 EUR 

2. místo – 10 000 EUR 

3. místo – 5 000 EUR 

 

8.2 Další ceny 

Účastníci na 4. až 10. místě ve Finále a také někteří Účastníci Kvalifikace budou oceněni výběrem 

dalších cen a reklamních dárků, jako jsou trička, hrnečky, apod. Veškeré informace o těchto 

doplňkových cenách budou specifikovány na Webových stránkách společnosti před zahájením 

Soutěže. 

Purple Trading oznámí seznam Výherců do 10 pracovních dnů od ukončení Soutěže / Finále a během 

následujících 30 pracovních dnů zašle nebo poskytne Ceny Výhercům. 

9. Marketingová spolupráce a zásady ochrany osobních údajů 

Účastníci berou na vědomí a akceptují, že: 

a) v případě, že jim Purple Trading udělí Cenu, mohou být požádáni o účast na propagačních 

akcích, rozhovorech, veřejných oznámeních v souvislosti se Soutěží a že Purple Trading může 

používat jejich jména nebo Přezdívky, historii obchodování a reference po dobu nejméně 1 

roku od vyhlášení výherců na webových stránkách Společnosti nebo po dobu, po kterou budou 

výherci využívat Nafundované účty. 

b) pokud odmítnou žádost Purple Trading o účast na výše uvedených propagačních akcích, 

Purple Trading má právo takové Účastníky diskvalifikovat a udělit příslušnou cenu dalšímu v 

pořadí na základě konečného Žebříčků Finále. 

Každý Soutěžní účet může být propojen s profilem Společnosti na službě www.myfxbook.com za 

účelem pravidelného sledování výkonnosti účtu. Purple Trading má právo sdílet, vytvářet nebo 

komentovat skutečný výkon nebo konkrétní obchody provedené na Soutěžních účtech veřejně a v 

době, kdy jsou aktivní, tzn. během každého kalendářního čtvrtletí, kdy byla zadána nebo otevřena 

nějaká objednávka nebo obchod. 

Pruple Trading si vyhrazuje právo: 

a) vytvářet veřejné marketingové materiály komentováním nebo jiným využíváním údajů a 

obchodů ze Soutěžních účtů, jakož i používáním Přezdívek Účastníků. 
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b) požádat kteréhokoli Účastníka, aby absolvoval pohovor o Soutěži a jeho obchodování v 

průběhu Soutěže. Každý Účastník má právo takový rozhovor odmítnout. Pohovor je povinný 

pro nejlepší 3 Vítěze. 

c) vytvářet veřejné marketingové materiály komentováním nebo jiným používáním dat a 

obchodů z Nafundovaného účtu, jakož i používáním celého jména nebo Přezdívky Vítěze. 

d) používat jakýkoli druh informací zveřejněných Účastníky v rámci Soutěže pro vlastní účely 

bez předchozí koordinace a souhlasu autorů. Tyto účely mohou zahrnovat jakýkoli druh 

propagačních aktivit nebo reklamních kampaní, shromažďování statistik atd. 

Všichni Top3 Vítězové souhlasí s tím, že: 

a) Jsou povinni poskytnout rozhovor pro Purple Trading pod svou Přezdívkou. Jakékoli další 

použití tohoto materiálu je pod kontrolou Purple Trading. 

b) Zúčastní se webinářů Purple Trading (Trading Room) alespoň dvakrát. 

 

 

Každý Vítěz také souhlasí: 

a) poskytnout svoji fotografii a umožňuje společnosti Purple Trading použít tuto fotografii v 

propagačních materiálech vytvořených společností. 

b) že Společnost zhotoví audiovizuální materiály během vyhlášení Vítězů. 

c) že jeho profil, obchodní historie, marketingové a obrazové materiály budou použity při 

propagaci v dalších kolech Soutěže. 

10. Informace o rizicích 

Účastník/Klient bere na vědomí, že Forex a CFD jsou produkty využívající páku a zahrnují vysokou 

úroveň rizika. Je možné ztratit veškerý svůj investovaný kapitál. Tyto produkty nemusí být vhodné pro 

každého a měli byste se ujistit, že rozumíte souvisejícím rizikům. V případě potřeby vyhledejte 

nezávislé poradenství. 

Účastník souhlasí s tím, že odškodní společnost Purple Trading a její přidružené společnosti, 

zaměstnance a outsourcingové partnery a ponese odpovědnost za jakékoli nároky, požadavky, výdaje 

nebo náklady (včetně právních poplatků, pokut nebo peněžní tresty ), které vzniknou nebo které  

Purple Trading utrpí v důsledku jednání Účastníka. 

Purple Trading nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody nebo ztráty, které 

Účastníkovi vzniknou v průběhu Soutěže a za výsledky Soutěže. Společnost Purple Trading nenese 

odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání v přijímání nebo přenosu pokynů v důsledku 
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jakéhokoli selhání přenosu, počítačů (softwaru nebo hardwaru) nebo jakékoli jiné události, která je 

mimo přiměřenou kontrolu společnosti Purple Trading. 

11. Další podmínky 

V případě jakéhokoli sporu nebo nesprávného výkladu těchto Pravidel Soutěže Purple Trading vyřeší 

takové spory nebo nesprávné výklady a bude jednat v dobré víře a bude to považovat za vhodné a 

správné. Pokud spor nebude vyřešen smírnou cestou, má být spor řešen soudy Kyperské republiky. 

Společnost Purple Trading si vyhrazuje právo změnit datum a/nebo čas Soutěže nebo jakýkoli jiný 

detail nebo aspekt Soutěže a Soutěž přerušit, odložit nebo ukončit kdykoli a podle vlastního uvážení 

bez předchozího upozornění. Jakékoli změny budou zveřejněny na Webových stránkách společnosti 

a od okamžiku zveřejnění takového oznámení o změně se má za to, že Účastník takové změny přijal. 

Účastník souhlasí s tím, že Purple Trading za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli 

důsledky změn Soutěže. 

V případě překladu těchto Pravidel Soutěže má anglická verze přednost před jakýmikoliv jinými 

přeloženými Pravidly Soutěže do jiného jazyka. Tyto Pravidla Soutěže a spory vyplývající ze Soutěže 

se řídí a ve všech ohledech vymáhají zákony kyperskými zákony. 

 

 

Tyto Pravidla Soutěže jsou ze dne 01.12.2021. 
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