
Úplná pravidla soutěže „OSVĚŽ SE A ZÍSKEJ VÝBAVU NA KOLO“ 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže 
„OSVĚŽ SE A ZÍSKEJ VÝBAVU NA KOLO“ (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. Organizátorem soutěže je: 
společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. 
se sídlem: Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 304 97 
IČ: 453 57 366 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen 
„pořadatel“) 
 
2. Pořadatelem soutěže je: 
Společnost Klak&Son, a.s. 
Se sídlem: Spálená 31/98, 110 00 Praha 1 
IČ: 251 12 210 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
4590 (dále jen „organizátor“) 
 
3. Termín a místo konání soutěže: 
Soutěž probíhá na území České republiky v prodejnách obchodního řetězce Globus 
(dále jen "Globus") v termínu od 28. července 2016 do vydání všech dárků. 
(dále jen „doba konání soutěže“). V případě vyčerpání zásob výher určených pro 
danou prodejnu Globus, bude soutěž v dané prodejně Globus ukončena dříve, a to 
ke dni vyčerpání výher. 
 
4. Účastník: 
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 Birell - 
láhev o obsahu 0,5 l (jakákoliv varianta) a plechovka o obsahu 0,5 l (dále jen 
"soutěžní výrobky"). 
 
6. Účast v soutěži: 
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že si v době konání soutěže: 
a) jednorázově zakoupí v některé z prodejen Globus soutěžní výrobky 
v minimálním počtu 10 kusů (dále jen „soutěžní nákup“)  
a	
b) následně si na informačním centru dané prodejny Globus vyzvedne 
stírací kupon. 

Každý účastník se může účastnit soutěže maximálně dvakrát za jeden den.	



Povinností každého účastníka soutěže je si uschovat v rámci soutěžního nákupu 
tištěný doklad z elektronické registrační pokladny prodejny Globus prokazující 
zakoupení min 10 Ks soutěžních výrobků (dále jen "soutěžní účtenka"). 
Stírací kupon bude soutěžícímu vydán pracovníkem prodejny Globus v oddělení 
Zákaznických služeb, kde byl soutěžní nákup uskutečněn oproti předložené 
soutěžní účtence prokazující zakoupení min. 10 kusů soutěžních výrobků. Soutěžící 
získá stírací kupon za nákup minimálně 10 kusů soutěžních výrobků v rámci 
jednorázového soutěžního nákupu. 
Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, vždy však po předložení nové 
účtenky prokazující nákup 10 kusů soutěžních výrobků. 
Soutěžní účtenka musí viditelně prokazovat nákup min. 10 kusů soutěžních výrobků 
v době trvání soutěže; jinak je neplatná. Bez uvedených údajů nebudou 
účtenky považovány za platné a soutěžící se nebude moci zapojit do soutěže. 
 
7. Výhry v soutěži 
S každým soutěžním kuponem soutěžící získává některou z výher. Soutěžící se dozví, 
jakou výhru získává, ihned po setření soutěžního kuponu. Druh je uveden na stíracím 
kuponu pod stírací vrstvou, tzn. cyklo rukavice = jeden pár rukavic na kolo, reflexní 
páska = 1 kus bezpečnostní reflexní pásky.  
 
Soutěžící tak může ihned získat 1 z níže uvedených výher: 
- cyklo rukavice 
- bezpečnostní reflexsní páska  
 
Do soutěže je vložen tento počet výher na celou síť prodejen Globus: 900x pár cyklo 
rukavic a 2500x reflexní páska na ruku. 
 
Výdej výher probíhá: 
 
Výherci reflexních pásek a cyklo rukavic  si své výhry může vyzvednout ihned po 
setření soutěžního kuponu přímo na prodejně v oddělení Zákaznických služeb. 
 
7. Obecná ustanovení soutěže: 
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je 
plně dodržovat. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, 
a nemá nárok výhru reklamovat. 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a všech 
spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby 
všem shora uvedeným blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je 
zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. 
 
Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v 
souvislosti s jakoukoliv realizací výher či jakýmkoliv užíváním výher. 
Nebezpečí škod na věci přechází na výherce okamžikem předání této výhry výherci. 
 
Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v hotovosti. 
Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. 



Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v 
souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), 
za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky 
vzniklé v souvislosti se soutěží. 
 
Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla této 
soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo 
doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na 
propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou 
považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o 
sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn 
kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. 
 
Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v soutěži ani 
výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od 
pořadatele ani organizátora soutěže žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté 
výhry. 


