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PRAVIDLA PROPAGAČNÍ SOUTĚŽE 
na území České republiky 

 
s názvem: "Vyhraj s Coca-Colou" 

(Dále jako "Soutěž") 
 I.     POŘADATEL 
  

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČ: 411 89 698, se sídlem Českobrodská 1329, 19821 
Praha 9 - Kyje, Česká republika, IČ: 411 89 698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3595, 
(Dále jako "Pořadatel); uspořádal Soutěž pro spotřebitele (Soutěžící) 

 
II.  OBDOBÍ KONÁNÍ a MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

  
1. Pořadatele pořádá soutěž v termínu od 01.05.2019 00:00:00 hod. do 26.05.2019 23:59:59 hod. 

včetně; nebo do vyčerpání Výher (dále jako "Období konání Soutěže"). 
2. Soutěž probíhá ve vybraných provozovnách HORECA na území České republiky (dále jako 

"Místo konání") a to v souladu s níže uvedenými pravidly. 
 
III.  SOUTĚŽÍCÍ 
  
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel ve věku nad 15 let, který je způsobilý pro 

daný právní úkon - nákup soutěžního produktu. (Dále jako "Soutěžící").  
2. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem. 
3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k 

Pořadateli ani provozovnám zúčastněným na Soutěži, jakož i osoby jim blízké. 
 

IV.  REALIZACE SOUTĚŽE / VSTUP DO SOUTĚŽE  
  
1. Soutěž bude komunikována v zapojených vybraných provozovnách na podpůrných propagačních 

materiálech. 
2. Soutěž slouží na podporu prodeje Soutěžních produktů Pořadatele, přičemž pro účast v Soutěži je 

podmínkou zakoupení alespoň dvou Soutěžních produktů. 
3. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Období konání Soutěže a v Místě konání Soutěže 

jednorázově (na jeden pokladní doklad) zakoupí alespoň dva (2) produkty Pořadatele: Coca-Cola, 
Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero lemon, Sprite , Fanta) (dále jako "Soutěžní produkt") a uschová 
si o tomto nákupu předmětný pokladní doklad (dále jako "Soutěžní nákup") a splní další podmínky 
stanovené v těchto pravidlech. Za každé dva zakoupené Soutěžní produkty dostane kupující jeden 
stírací los. Soutěžící je povinen si uschovat všechny doklady o provedení Soutěžního (ých) nákupu 
(ů), se kterými se zúčastnil Soutěže během celého Období konání Soutěže. Předložení pokladních 
dokladů bude Pořadatel vyžadovat za účelem prokázání oprávněného nároku Soutěžícího na 
výhru. 

4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že k prokázání Soutěžního nákupu splňujícího podmínky 
těchto pravidel lze použít pouze originály pokladních dokladů o zaplacení, z nichž bude 
jednoznačně vyplývat provedení příslušného Soutěžního nákupu vázajícího se k nároku na výhru. 

5. Každý Spotřebitel, který splní podmínky pro vstup do Soutěže mu obsluha v příslušné zapojené 
vybrané provozu do Soutěže předá Soutěžní stírací los (1 ks za 2 zakoupené Soutěžní produkty). 

 
V.  VÝHRY  
  
1. Spotřebitel má možnost vyhrát 99 cen v rámci jednoho promo kitu (3x puk + 6x fan. tyče + 2x naf. 

ruka + 2x trubka + 1x šál + 85x samolepky) 
 

VI.  URČENÍ VÝHERCŮ 
 
1. Pořadatel připravil do Soutěže celkem 66 000 kusů Soutěžních stíracích losů, které jsou přiměřeně 

rozděleny mezi všechny vybrané provozovny. Počet výher je omezen do vyčerpání zásob 
Soutěžních stíracích losů v každé zúčastněné provozovně. 
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2. Každý Soutěžící, který bezvýhradně (úplně a správně) splnil podmínky pro účast v Soutěži má 
šanci vyhrát výhru. 

3. Výherci v Soutěži budou určeni náhodně - po setření Soutěžního stíracího losu může každý 
Soutěžící vyhrát okamžité výhry, dle dostupnosti na příslušné vybrané provozovně zapojené 
do Soutěže. 

4. Výhry předá zaměstnanec provozovny zapojené do Soutěže osobně Výherci po předložení 
výherního Soutěžního stíracího losu a pokladního bloku - přímo na místě. Při předání mohou být 
zhotovovány fotografie pro marketingové účely související s propagací Soutěže a produktů 
Pořadatele, které bude moci použít Pořadatel. V této souvislosti, Soutěžící souhlasí ve smyslu 
občanského zákoníku s vyhotovením a použitím jeho podobizny, obrazových snímků, obrazových 
a zvukových záznamů nebo projevů, zda písemností jeho osobní povahy, se zveřejněním projevů 
osobní povahy Soutěžícího v propagačních materiálech, v printových a elektronických médiích 
způsobem a v rozsahu obvyklém pro marketingové využití. 

 
VII.  DALŠÍ DULEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 
1. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto příslušné Výhry jakékoliv jiné plnění. V případě 

nedostupnosti výhry, Výherce nemá nárok na náhradní výhru. 
2. Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou 

uvedená v těchto pravidlech. 
3. Pořadatele Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher, tak, aby se mohli Výhercem účelně 
odevzdat. 

4. Pořadatel neodpovídají za vlastnosti Výher. 
5. Výhry v Soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají v prospěch Pořadatele. 
6. Vyobrazení Výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí 

přesně odpovídat skutečné podobě Výher. 
7. Pořadatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží 

(ať už byly způsobené lidským faktorem nebo technickou chybou), či jiné případné nedostatky 
vzniklé v souvislosti se Soutěží nebo s její dostupností pro Soutěžící. 

8. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži, přičemž v případě 
sporu má Pořadatel právo posoudit a s konečnou platností rozhodnout v jakékoliv otázce spojené 
se Soutěží. O jakýchkoliv pochybnostech v souvislosti se Soutěží (např. Nárok na Výhru, 
věrohodnost Pokladního dokladu dokladující Soutěžní nákup, podmínky pro účast v Soutěži a pod.) 
A o reklamacích či námitkách Soutěžících v souvislosti se Soutěží rozhoduje s konečnou platností 
Pořadatel. Falešné Soutěžní stírací losy budou neplatné a nepřípustné, včetně těch, jejichž vnější 
nebo vnitřní povrch byl jakýmkoliv způsobem upravován. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se 
přípustnosti Soutěžních stíracích losů rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel má 
právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a 
to bez povinnosti nahradit jakékoli náklady či škodu. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodů a bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, 
Soutěž odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu 
jejího trvání, a to tak, že změnu zveřejní na své webové stránce nebo v příslušných provozovnách 
zapojených do Soutěže. Toto vše může Pořadatel udělat bez nároku Soutěžících na náhradu 
nákladů či škody, která by těmto mohla Soutěžícím vzniknout. 

10. Případné námitky nebo reklamace proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní 
adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané 
později nebudou brány v úvahu. Rozhodnutí Pořadatele o námitce/ reklamaci je konečné. 

  
Úplné znění pravidel je k dispozici v každé zúčastněné provozovně a na webu Pořadatele - www.coca-
cola-souteze.cz. Pravidla mohou být v souvislosti se soutěží komunikována na propagačních 
materiálech ve zkrácené verzi, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, 
úplná, konečné a závazné. 
 
Pravidla hry se řídí předpisy platnými v České republice.   
 
 
 
 
V Praze dne 11.4.2019       Pořadatel 
 

http://www.coca-cola-souteze./
http://www.coca-cola-souteze./
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PŘÍLOHA:  
 
Název zákazníka 

Star casino T.G.M. 

Bar na Rychtě 

Star Arena 
 
Crazy Bar Sokolovská 

Bar Sladovnická 

Bowling Park 

Na Plynární 

Sport 

Biliárový klub Šelingrák 

Kometa PUB 

Kometa PUB 

Hokejka Černý Most 

Hooters 

Legenda 

U Zábranských 

Srdcovka u Drsnejch 

Campus bowling  

Potrefená husa-bierpoint 

Pizzerie Pampam 

Pivnice Kufr 

Bar Bar 2 

Zlatá Loď 

Horizont Liberec 

Bowling bar Forbes  

Gold Bar 

Občerstvení Bully 

Sport Bar 

Bowling bar 

Národní dům Podbořany 
 


