Úplná pravidla spotřebitelské soutěž
„Vyhrajte pivo na rok zdarma“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhrajte pivo na rok
zdarma“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla
mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.

Zadavatelem soutěže je:
společnost Plzeňský Prazdroj, a.s.
se sídlem: Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 301 00
IČ: 453 57 366
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227
(dále jen „zadavatel“)

2.

Organizátorem soutěže je:
společnost Klak & Son, a.s.
se sídlem: Praha 1, Spálená 31/98, PSČ 110 00, Česká republika
IČ: 251 12 210
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4590
(dále jen „organizátor“)

3.

Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 7. listopadu 2018 do 20. listopadu 2018 včetně (dále jen „doba
konání soutěže“) ve vybraných obchodech Albert na území České republiky“ (dále jen „místo
konání soutěže“).

4.

Účastník soutěže:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky
starší 18 let, která splní pravidla této soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

5.

Soutěžní výrobky:
Soutěž se vztahuje na výrobky pořadatele prodávané pod obchodní značkou Pilsner Urquell
(lahev o objemu 0,5 l) (dále jen "soutěžní výrobky").

6.

Účast v soutěži:
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době a v místě konání soutěže zakoupí jednorázově
8 lahví piva značky Pilsner Urquell (lahev o objemu 0,5 l) Za tento nákup 8 ks soutěžních
výrobků obdrží soutěžící od prodejce účtenku/daňový doklad (dále jen „soutěžní účtenka“)
s níž se může soutěžící zapojit do soutěže.
Po předložení soutěžní účtenky v termínu konání soutěže na informačních stáncích v místě
konání soutěže, soutěžící obdrží výherní stírací kartu (dále jen „stírací karta“). Okamžitě po
setření stírací karty soutěžící zjistí, co vyhrál.
Jeden soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, vždy s novou soutěžní účtenkou.
Z účasti v akci jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele nebo jiné osoby,
jež spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže, a to včetně osob jim blízkých.

7.

Výhry v soutěži
Výherce může získat 3 druhy výher
• „1x pivo 0,5l v restauraci zdarma“ (výhru najde pod stírací vrstvou stírací karty)
• „10x piv 0,5l v restauraci zdarma“ (výhru najde pod stírací vrstvou stírací karty)
• Pivo na rok zdarma (365 piv o objemu 0,5 l), (výhru najde pod stírací vrstvou stírací
karty)
Jeden soutěžící může vyhrát v rámci této soutěže neomezený počet výher.

8.

Uplatnění výher
Výherce je povinen uschovat si soutěžní účtenku i při uplatnění výhry v restauraci (tedy do
31.12. 2018) Provozovatel má právo vyzvat soutěžícího k předložení soutěžní účtenky, a to
kdykoliv v rámci doby konání soutěže a dále pak do okamžiku předání výhry.
Výhra „1x 0,5l piva Pilsner Urquell v restauraci zdarma“
Výherce může vyměnit výherní kartu v restauracích, uvedených výhradně na webu:
https://www.pilsner-urquell.cz/albert
Výhry v restauracích lze uplatnit pouze do 31. 12. 2018.
Výhra „10x0,5l piv Pilsner Urquell v restauraci zdarma“
Výherce může vyměnit výherní kartu za poukázky na 10 piv v informačních stáncích marketu,
kde zakoupil soutěžní produkty. Poukázky následně může uplatnit v restauracích uvedené
výhradně na webu: https://www.pilsner-urquell.cz/albert
Výhry v restauracích lze uplatnit pouze do 31. 12. 2018.
Organizátor nenese odpovědnost za to, že nebude v průběhu soutěže funkční web, zejména z
důvodu přetížení sítě, jakékoliv závady apod.
Výhra „Pivo na rok zdarma“
Výherce je povinen do 14 dnů od skončení soutěže kontaktovat organizátora soutěže na
emailu pivonarok@klakson.cz.
Na tento email je povinen organizátorovi doručit do 14ti dnů od skončení soutěže scan nebo
fotku účtenky z nákupu, za kterou prokazatelně získal výherní stírací kartu. Současně je
povinen dodat scan nebo fotku stírací karty.
Při pochybnostech o výhře nebo na výzvu organizátora je výherce povinen dodat účtenku
z nákupu a stírací kartu fyzicky. Po uplynutí 14ti denní lhůty od skončení soutěže veškeré
výhry propadají ve prospěch zadavatele.
O dalším postupu předání výhry bude výherce vyrozuměn organizátorem.

9.

Ostatní ustanovení a podmínky
a) Účastí v soutěži není účastník motivován či nucen k přímé konzumaci a/nebo spotřebě
alkoholických nápojů.
b) Soutěž platí do vydání zásob stíracích karet v místě konání soutěže. Výdej stíracích karet
v místě konání soutěže je omezen dobou konání soutěže, tj. od 7.11.2018 00:00:00 hod do
20.11.2018 24:00:00 hod.
c) Soutěžící souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími provozovatele, jež budou ve všech
ohledech konečná a závazná. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení
diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že nehraje fairplay, porušuje pravidla nebo průběh,
principy, výsledky či provozování soutěže. Diskvalifikovaná osoba nemá nárok na žádnou
náhradu škody.

d) Jakýkoliv úmyslný pokus narušit legitimní chod soutěže je porušením trestněprávních i
občanskoprávních předpisů a pro takový případ si provozovatel vyhrazuje právo požadovat od
takového soutěžícího náhradu veškerých škod jím způsobených v maximálním rozsahu
povoleném zákonem.
e) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala
výhercem, výhra nebude předána.
f) Provozovatel si vyhrazuje právo konečného posouzení registrace na webu soutěže
odeslaných soutěžních účtenek a dalších vstupů, které soutěžící podle těchto pravidel vkládají
do soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny účtenky či jiné vstupy, jež nebudou splňovat
stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v akci.
g) Provozovatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek s výhrami zaslaných
prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří bez
nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu či předat předem
sjednaným způsobem, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tyto výhry propadají bez
náhrady ve prospěch provozovatele soutěže pro další marketingové či charitativní účely.
h) Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti
s účastí v akci či v souvislosti s čerpáním výher.
i) Účast v akci ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty
alternativně, např. peněžní formou. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit
deklarované výhry výhrami obdobného typu, ceny a kvality.
j) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či akci úplně
zrušit bez udání důvodů, a to bez jakékoliv náhrady.
k) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
l) Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.pilsner-urquell.cz/albert.
m) Infomail k soutěži bude v provozu na e-mailové adrese pivonarok@klakson.cz, kam mohou
soutěžící zasílat svoje dotazy.
V Praze dne 6.11. 2018

