PRAVIDLA SOUTĚŽE VYCHUTNEJ SI DOVOLENOU S PEPSI
(dále jen „Pravidla”)
1.POŘADATEL
1.1.
Pořadatelem soutěže „Vychutnej si dovolenou s Pepsi” (dále jen „Soutěž“) je společnost
PEPSICO CZ s.r.o., IČO 485 87 354, se sídlem Kolbenova 510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9
(dále jen „PEPSICO“ nebo „Pořadatel“).
1.2.

Soutěž technicky zajišťuje společnost Lisbeth s.r.o., IČO 066 84 360, se sídlem Pobřežní 46
186 00 Praha 8 Czech Republic (dále jen „Agentura“).

2.VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
2.1.
Soutěž probíhá ve spolupráci se spolkem „Svaz českých a moravských spotřebních družstev“,
IČO 000 32 743, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha (dále jen
„Spolek“) sdružující členská družstva pod značkou skupiny COOP, seznam družstev a prodejen dostupný na http://www.skupina.coop/cooperative/list/ (dále jen “prodejny COOP”).
2.2.

Soutěž probíhá od 1. 11. 2018 do 20. 12. 2018 (dále jen „termín“).

2.3.

Soutěž probíhá v prodejnách COOP a na Webových stránkách www.pepsidovolena.cz (dále
jen „Webové stránky”). Webové stránky jsou plně administrovány Agenturou a Pořadatelem.

2.4.

Účastníkem Soutěže může být každá fyzická osoba, která v termínu Soutěže provede nákup
zboží značky Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, Lays, Cheetos, Toma nebo Lipton v některé
z prodejen COOP, obdrží doklad o zaplacení, zaregistruje se na Webových stránkách, a splní
veškeré podmínky stanovené pravidly Soutěže (dále jen „Soutěžící”).

2.5.

Soutěže se jako Soutěžící nesmí zúčastnit osoba, která je (nebo v průběhu soutěže a
bezprostředně před jejím začátkem byla) zaměstnancem Spolku, jakékoliv prodejny COOP,
Agentury nebo Pořadatele. V případě, že se taková osoba Soutěže zúčastní, je Pořadatel
oprávněn ji bez dalšího upozornění ze Soutěže vyloučit.

2.6.

Soutěžící účastí v Soutěži akceptuje Pravidla Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

2.7.

Soutěžící se může Soutěže zúčastnit následujícím postupem:
a) Každý Soutěžící, který v termínu Soutěže zakoupí v kterékoliv prodejně COOP na území
České republiky alespoň 2 kusy zboží Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, Lays, Cheetos,
Toma nebo Lipton (bez ohledu na typ, váhu a objem zboží), obdrží a uschová si doklad o
zaplacení (dále jen „Účtenka“).
b) Soutěžící se zaregistruje na Webových stránkách vložením údajů dle čl. 2.8 Pravidel a
vložením digitální kopie Účtenky na Webové stránky (dále jen „Registrace“).

2.8.

Vyplněním a odesláním Registrace Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, s účastí v
Soutěži a se zpracováním osobních údajů dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů v separátním dokumentu na soutěžní Webové stránce. Povinně vyplňovanými údaji při Registraci
jsou:
a) e-mail Soutěžícího

2.9.

Po úspěšné Registraci bude Soutěžícímu na jeho e-mail uvedený při Registraci vygenerován
notifikační e-mail. Do Soutěže budou zařazeny jen osoby, kterým byl úspěšně vygenerován
notifikační e-mail v souladu s Pravidly.

2.10.

Každý Soutěžící je na vyzvání Pořadatele nebo Agentury povinen předložit originál Účtenky,
kterou vložil na Webové stránky soutěže při Registraci. Na Účtence musí být uvedeny alespoň
d v ě p o l o ž k y l i b o v o l n é h o p r o d u k t u P e p s i , M i r i n d a , 7 U P, M o u n t a i n
Dew, Lays, Cheetos, Toma nebo Lipton, název prodejny COOP a datum připadající na termín

soutěže. Nepředloží-li Soutěžící originál Účtenky bezodkladně po obdržení výzvy, je Pořadatel
oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyloučit. Pořadatel (nebo Agentura) je výzvu podle tohoto
odstavce oprávněn zaslat emailem.

3.PRŮBĚH SOUTĚŽE
3.1.
Soutěž probíhá formou losování. V každém kole slosování jsou pomocí počítačového algoritmu vybráni Výherci, jimž jsou náhodně přiřazeny Výherní ceny (jak jsou definovány níže).
Výhra Soutěžícího je založena na náhodě.
3.2.

Výherci budou určení v rámci tří slosování, a to ve dnech 17. 11. 2018, 3. 12. 2018 a 20. 12.
2018 a to ze všech Účtenek vložených při Registraci na Webové stránky do okamžiku každého
slosování (dále jen „Slosování“).

3.3.

Účtenky, které nebyly ve Slosování vylosovány jako výherní, jsou automaticky vyřazeny z
následujícího Slosování.

3.4.

Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky
Soutěže.

3.5.

Výherce bude o své výhře informován emailem zaslaným Pořadatelem nebo Agenturou a
zveřejněním svého jména na Webových stránkách (dále jen “Oznámení výhry”).

4.VÝHRY, PODMÍNKY
4.1.
Výhercem se stává Soutěžící, jehož Účtenka bude vylosována jako výherní. Výhercem může
být pouze Soutěžící splňující tato Pravidla (dále jen “Výherce”).
4.2.

Každý Soutěžící je oprávněn na Webové stránky při Registraci vložit neomezený počet
Účtenek a zaregistrovat je do Slosování.

4.3.

V Soutěži se soutěží o následující ceny:
−

150 ks flísové deky s logem Pepsi („Cena“)

−

3 ks poukaz na dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 30.000,- Kč od cestovní
kanceláře Invia s platností 1 rok od jeho vystavení („Hlavní cena“)

(dále společně jako „Výherní ceny“ nebo samostatně jako “Výherní cena”).
4.4.

Výherní ceny jsou rozděleny ke Slosování a rozděleny mezi Soutěžící tak, že v každém
Slosování se soutěží o 50 ks Ceny a 1 ks Hlavní ceny.

4.5.

O Výherní ceny, které nebudou ve Slosování rozděleny mezi Soutěžící, nebude probíhat další
Slosování a nebudou převedeny k rozdělení mezi Soutěžící v následujícím Slosování.

4.6.

Hlavní cenu a Cenu může každý Soutěžící v termínu Soutěže vyhrát pouze jednou bez ohledu
na počet Účtenek zaregistrovaných do Slosování.

4.7.

Na poskytnutí výhry není právní nárok, výsledky Slosování jsou konečné a hodnotu výher
nelze vyplatit v penězích.

4.8.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od začátku soutěže, t.j. od 1. 11. 2018

5.DORUČENÍ VÝHRY
5.1.
Po Oznámení výhry bude Výherce, který vyhrál Cenu, vyzván prostřednictvím emailu Agenturou, aby zvolil, na kterou z poboček Doručovatele (jak je definováno níže v čl. 5.4.) mu bude
doručena výhra, a zároveň aby sdělil Agentuře své jméno a telefonní číslo. Volbu pobočky k
doručení výhry Výherce Agentuře sdělí emailem. Po odeslání Výhry Agenturou bude Doručovatel Výherce emailem informovat o termínu a způsobu vyzvednutí výhry na zvolené pobočce.
V případě, že Výherce nepřevezme výhru ve vybrané pobočce v době stanovené Doručovatelem, není oprávněn po Doručovateli, Agentuře nebo Pořadateli požadovat nové doručení
výhry.

5.2.

Po Oznámení výhry bude Výherce, který vyhrál Hlavní cenu, vyzván prostřednictvím e-mailu,
aby Agentuře a/nebo Pořadateli sdělil své jméno, bydliště a telefonní číslo. Výherci bude Pořadatelem nebo Agenturou sděleno, v jakém termínu a na jaké adrese bude Hlavní cena Výherci
předána. Předání Hlavní ceny proběhne na základě osobní domluvy s výhercem a Agenturou.

5.3.

Doručení výhry hradí Pořadatel.

5.4.

Doručení Ceny zajišťuje společnost Zásilkovna s.r.o., IČ 284 08 306, se sídlem Drahobejlova
1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen “Doručovatel”) v souladu se svými obchodními
podmínkami dostupnými na https://www.zasilkovna.cz/.

5.5.

Výherce není oprávněn požadovat převzetí výhry jiným způsobem než prostřednictvím
Doručovatele nebo dle odst. 5.2. těchto Pravidel.

5.6.

Výhry budou Výhercům odeslány a doručeny nejpozději do jednoho měsíce od Oznámení
výhry.

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1.
Pořadatel a/nebo Agentura jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit Soutěžícího,
a to v případě, že budou mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným
jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly Soutěže nebo dobrými mravy.
Toto rozhodnutí Pořadatele a/nebo Agentury je konečné a bez možnosti odvolání.
6.2.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla během Soutěže či rozhodnout o přerušení
či úplném zrušení Soutěže.

6.3.

V případě zrušení této Soutěže nemají Soutěžící nárok na náhradu vynaložených nákladů
či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s touto Soutěží vznikly. Omezení
odpovědnosti Pořadatele a Agentury se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují
všeobecně závazné právní předpisy České republiky.
Souhlas s pravidly a Souhlas se zpracováním osobních údajů jsou poskytovány dobrovolně.
Oba souhlasy je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele nebo Agentury,
odvolání však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

