
VÁNOCE JAKO NIKDY DŘÍV 

  

Soutěž probíhá od 16.11.2020 do 31.12.2020 (nebo do vyčerpání výher). 

  

JAK SOUTĚŽIT: 

1. KUP 2x JAKÝKOLIV SOUTĚŽNÍ PRODUKT* V ZAPOJENÉ PROVOZOVNĚ 

2. ZÍSKEJ STÍRACÍ LOS  

3. SETŘI A ZJISTI, JESTLI VYHRÁVÁŠ 

4. V PŘÍPADĚ VÝHRY LOS IHNED UKAŽ OBSLUZE A OBDRŽÍŠ VÝHRU 

 

V každé zapojené provozovně je možné vyhrát:  

 

1x Coca-Cola vánoční mikina 

2x Coca-Cola plyšový lední medvěd 

12x Coca-Cola držák na telefon 

11x Coca-Cola klíčenka 

24x nápoj Coca-Cola zero skořice 500ml PET 

 

Z každých 100 losů v rámci jednoho promo balení pro zapojenou provozovnu je 50 nevýherních. 

 

POZOR: pro získání losu je třeba zakoupit 2x soutěžní produkt. 

 

* Soutěžními produkty jsou Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola zero skořice, Coca-Cola zero 

lemon, Coca-Cola light, Coca-Cola vanilla v balení 500ml PET. 

 

Soutěž probíhá pouze ve vybraných provozovnách na území České republiky. 

 

Zapojením se do soutěže soutěžící souhlasí s úplnými pravidly soutěže, které jsou dostupné na 

www.coca-cola-souteze.cz/losy2020 E-mail pro dotazy k soutěži: losy@profisouteze.cz 

 

 

  

http://www.coca-cola-sutaze.sk/losy2020
mailto:losy@profisouteze.cz


Úplná pravidla soutěže SETŘI LOS A VYHRAJ   

(dále jen "pravidla") 

1. OBECNÉ 

Tato pravidla upravují podmínky soutěže SETŘI LOS A VYHRAJ na území České 

republiky (dále jen "soutěž"). 

 

1.1. Pořadatelem soutěže je Coca-Cola HBC Česko a Slovensko,sro, 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 

 

1.2. Tato Pravidla jsou v plném znění dostupná na webových stránkách www.coca-

cola-souteze.cz/losy2020. V případě rozporů s jakýmikoliv zkrácenými či jinde 

publikovanými pravidly má vždy přednost úplné znění pravidel zveřejněných 

na výše uvedených webových stránkách. 

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 
2.1. Soutěž trvá od 16.11.2020 00.00.00 hod. do 31.12.2020 23.59.59 hod. nebo 

do vyčerpání výher (dále jako "termín konání soutěže").  

 

2.2. Soutěž probíhá pouze ve vybraných provozovnách na území České republiky. 

 

3. SOUTĚŽNÍ PRODUKTY 

Soutěžními produkty jsou nápoje Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola zero skořice, Coca-

Cola zero lemon, Coca-Cola light, Coca-Cola vanilla v balení 500ml PET. 

 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI 

4.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba ve věku nad 15 let, způsobilá pro 

daný právní úkon - nákup soutěžního produktu (dále jako "Soutěžící"). 

 

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo 

jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo společnostem podílejícím se na 

přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké k těmto osobám. 

 

4.3. Pokud se i přes výše uvedené zúčastní soutěže a vyhraje vyloučena osoba, 

cena jí nebude předána. 

 

4.4. Pořadatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění podmínek soutěže.  

 

5. ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE 

Osoba, která splňuje podmínky účasti v soutěži (bod 4. těchto pravidel), se může 

zapojit do soutěže tak, že v termínu konání soutěže a v místě konání soutěže, 

jednorázově zakoupí alespoň dva soutěžní produkty (bod 3. těchto pravidel).  

http://www.coca-cola-souteze.cz/losy2020
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6. MECHANIKA SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ 
6.1. Každý soutěžící, který splní podmínky pro zapojení do soutěže (bod 5. těchto 

pravidel) obdrží od obsluhy ve vybrané provozovně soutěžní stírací los (1 los 

za 2 zakoupené soutěžní produkty).  

 

6.2. Určení výherců v soutěži je náhodné. Setřením soutěžního stíracího losu může 

každý ihned získat výhru. 

 

6.3. Typ příslušné výhry je uveden na setřeném losu. 

 

7. PŘEDÁNÍ VÝHER 
7.1. Výhry odevzdá zaměstnanec dané provozovny osobně výherci po předložení 

výherního soutěžního stíracího losu. 

 

7.2. Výhru si výherce musí od zaměstnance provozu, kde zakoupil soutěžní 

produkty a získal výherní los, vyžádat obratem po setření losu, dříve než opustí 

provoz. 

 

7.3. Po opuštění provozu již nebude možné výhru získat. 

 

8. VÝHRY V SOUTĚŽI 
8.1. Pořadatel poskytl do soutěže celkem 300 promo balení. Každé promo balení 

obsahuje 100 soutěžních stíracích losů a příslušné nepeněžní výhry. Všechny 

promo balení budou rozděleny mezi zapojené provozovny. 

 

8.2. Z každých 100 losů v rámci jednoho promo balení pro zapojenou provozovnu 

je 50 nevýherních. Výhry v rámci jednoho promo balení jsou rozděleny 

následovně:  

● 1x Coca-Cola vánoční mikina 

● 2x Coca-Cola plyšový lední medvěd 

● 12x Coca-Cola držák na telefon 

● 11x Coca-Cola klíčenka 

● 24x nápoj Coca-Cola zero skořice 500ml PET 

 

8.3. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (plakát A3, table tent, webové 

stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher. 

 

8.4. Hodnota žádné z nepeněžních výher nepřevyšuje částku 10 000 Kč včetně 

DPH. 

 

  



9. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
9.1. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast 

v soutěži, a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout, o 

jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv 

ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla 

nebo ohrožoval dobrou pověst pořadatele, nebo byl z výše uvedeného 

důvodně podezřelý, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by 

vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.  

 

9.2. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní 

adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od 

ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v úvahu). 

Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. 

 

9.3. Výhra není právně vymahatelná. 

 

9.4. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže.  

 

9.5. Pořadatel neodpovídá za vlastnosti výher. 

 

9.6. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (ale ne výlučně) případů, 

kdy z jakýchkoli důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu 

zásahu vyšší moci nebo nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro 

konání nezbytné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, 

které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh 

soutěže a / nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení 

počítačů viry, padělání, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému 

selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které 

naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže. 

 

9.7. Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry, k mimořádné, nepředvídatelné a 

nepřekonatelné překážce, vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. Zásah 

vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce 

nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například 

působení přírodních živlů, neočekávaná změna bezpečnostní situace atd. 

 

V Praze dne 26.10.2020 
 


