Úplná pravidla soutěže „Fanta Aramark“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Fanta Aramark“ (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.

Pořadatelem soutěže je společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem:
Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje, Česká republika, IČ: 41189698, zapsaná v OR
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3595 (dále jen „pořadatel“)

2.

Organizátorem soutěže je společnost PROMOANGEL s.r.o., se sídlem: Bělehradská 237/11,
140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika, IČ: 29024463, zapsaná v OR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789 (dále jen „organizátor“)

3.

Termín a místo konání soutěže:
Soutěž se uskuteční v termínu od 17. 4. 2017 do vyčerpání zásob losů umístěných do
soutěže na jednotlivé provozovny, nejpozději však do 4. 6. 2017 – výhradně
prostřednictvím vybraných provozoven Aramark, provozovaných společností ARAMARK, s.r.o.,
se sídlem: Jemnická 1138, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 45794707, na území České republiky
(dále jen „provozovny Aramark“) v jejich provozní době (dále jen „doba konání soutěže“ a
„místo konání soutěže“).
Seznam provozoven Aramark zapojených do soutěže tvoří nedílnou Přílohu č. 1 těchto pravidel,
provozovny Aramark budou pro tyto účely označeny reklamními materiály.
Na předčasné ukončení soutěže na příslušné provozovně Aramark bude soutěžící adekvátně
informován, např. odstraněním propagačních materiálů.
Do soutěže je zařazeno celkem: 13 506 losů s tím, že předmětné losy jsou pořadatelem
soutěže na jednotlivé provozovny rozděleny poměrně.

4.

Účast v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze spotřebitel, fyzická osoba starší 15 let, plně svéprávná, s
trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená
pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

5.

Pravidla soutěže, výhry v soutěži:
Soutěžící se zapojí do soutěže tím způsobem, že v místě a v době konání soutěže:
a)

V místě konání soutěže, resp. ve vybrané provozovně Aramark zakoupí 1 ks soutěžního
výrobku, jímž je jakýkoli 500ml nápoj prodávaný pod značkou: Fanta, Coca-Cola či
Sprite, na tomto soutěžním místě nabízený k prodeji (dále jen jako „soutěžní nákup“).

b)

Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce společně s daňovým dokladem,
resp. účtenkou i soutěžní stírací los (dále a výše jen „los“).

c)

Soutěžící ihned po převzetí uvedeného losu v místě konání soutěže, resp. ve vybrané
provozovně Aramark los setře a okamžitě se dozví, zda je jeho los výherní či nikoliv.

Výhru je soutěžící povinen uplatnit v souladu s pravidly soutěže nejpozději do 9. 7. 2017,
jinak nárok na výhru ztrácí.
d)

V případě, že soutěžící po setření losu nalezne symbol:
-

„Vyhráváš samolepku na telefon“ – soutěžící vyhrává originální samolepku na
mobilní telefon s motivem Fanta.
Do soutěže je umístěno celkem 12 000 ks tohoto výherního losu.
Los je nutné předložit k čerpání výhry pracovníkovi příslušného místa konání
soutěže, resp. vybrané provozovny Aramark, kde nákup učinil, a to ihned po setření,
nejpozději však do 9. 7. 2017. Po předložení tohoto losu bude výherci tato výhra
okamžitě pracovníkem předána a na losu bude vyznačeno, že výhra již byla vydána.
Výhru nemůže soutěžící uplatňovat v jiném místě konání soutěže, resp. vybrané
provozovně Aramark, než kde nákup uskutečnil.
V případě, že si výherce výhru nevyzvedne do 9. 7. 2017 (včetně) ztrácí nárok na
výhru a výhra propadá pořadateli, který je oprávněn ji užít dle svého uvážení.

-

„Vyhráváš sklenici Fanta“ – soutěžící vyhrává originální sklenici Fanta Spiral
Do soutěže je umístěno celkem 1 500 ks tohoto výherního losu.
Los je nutné předložit k čerpání výhry pracovníkovi příslušného místa konání
soutěže, resp. vybrané provozovny Aramark, kde nákup učinil, a to ihned po setření,
nejpozději do 9. 7. 2017. Po předložení tohoto losu bude výherci tato výhra okamžitě
pracovníkem předána a na losu bude vyznačeno, že výhra již byla vydána.
Výhru nemůže soutěžící uplatňovat v jiném místě konání soutěže, resp. vybrané
provozovně Aramark, než kde nákup uskutečnil.
V případě, že si výherce výhru nevyzvedne do 9. 7. 2017 (včetně), ztrácí nárok na
výhru a výhra propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji užít dle svého uvážení.

-

„Vyhráváš mobilní telefon“ – soutěžící vyhrává mobilní telefon Samsung Galaxy J3
2016 DS Black
Do soutěže je umístěno celkem 6 ks tohoto výherního losu.
Výherce této výhry je povinen nejpozději do 9. 7. 2017 kontaktovat organizátora
soutěže na telefonním kontaktu uvedeném na výherním stíracím losu, s tím, že
v rámci tohoto hovoru soutěžící nahlásí unikátní číslo předmětného losu.
Soutěžící je zároveň povinen na organizátorem soutěže sdělenou kontaktní adresu
zaslat originál (ověřenou kopii) předmětného výherního losu společně s uvedením
svých kontaktních údajů, tedy jména, příjmení, kontaktní adresy (dále jen „soutěžní
zásilka“). Tato soutěžní zásilka musí být organizátorovi doručena nejpozději do 10
dnů od uskutečnění telefonního hovoru, jinak výherce ztrácí nárok na výhru a výhra
propadá pořadateli soutěže k dalším marketingovým či charitativním účelům.
Soutěžní zásilku doporučujeme zasílat prostřednictvím doporučené pošty.
Výhra bude výherci po ověření jeho nároku na výhru zaslána na adresu uvedenou
v soutěžní zásilce nejpozději do 30 dnů ode dne doručení soutěžní zásilky
organizátorovi, je však možné se dohodnout i na osobním převzetí výhry.
V případě osobního převzetí výhry bude předání výhry potvrzeno předávacím
protokolem. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při předávání výhry požadovat
po výherci předložení dokladu totožnosti pro možnost ověření nároku na výhru.

e) Soutěžní los je možné v soutěži užít jen jednou, poté bude zneplatněn.
f)

Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně vždy však s novým soutěžním nákupem a
novým soutěžním losem.

Doplňující a společná ustanovení:
6.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.

7.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala
výhercem, výhra jí nebude předána.

8.

Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si los, od všech soutěžících, a to zejména od
soutěžících, u kterých má podezření z podvodného či nekalého jednání. Organizátor nebude
akceptovat losy poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani losy nesplňující tato
soutěžní pravidla.

9.

Pokud soutěžící neprokáže svůj nárok na výhru výše uvedeným způsobem řádně a včas nebo
odmítne-li se výherce při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření jeho identity, či
podepsat předávací protokol, bude ze soutěže vyřazen a výhra propadá ve prospěch
pořadatele, který je oprávněn ji užít dle svého uvážení.

10.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, nepodaří
se mu výhru doručit na jím stanovenou adresu (např. z důvodu adresát se odstěhoval, adresát
neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra
propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji užít dle svého uvážení.

11.

Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí
v soutěži (zejména funkčnost telefonních operátorů a přepravců). Organizátor ani pořadatel
soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb či jiným způsobem. Výhry v soutěži není možné reklamovat.

12.

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele
vyloučit soutěžícího ze soutěže, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl
výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy,
způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez
možnosti odvolání.

13.

O nezařazení a vyloučení ze soutěže rozhoduje s konečnou platností, bez uvedení důvodu či
stanovení náhrady, pořadatel (popř. organizátor se souhlasem pořadatele).

14.

Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes nesplnění podmínek pro účast v soutěži či přes
jednání v rozporu s pravidly soutěže stala výhercem, nevzniká jí na výhru nárok. Stejně tak
bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

15.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu (v souladu s pravidly soutěže) nebudou rozdány veškeré
výhry vložené do soutěže, propadají tyto ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn
rozhodnout o jejich dalším užití.

16.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejména v případě, že výhry

nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito
pravidly.
17.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pravidly stanovena.
Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní
cestou ani alternativně plnit v penězích.

18.

Veškeré náklady spojené s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry nesou soutěžící
samostatně. Výherce má právo na deklarovanou výhru pouze v tom rozsahu, v jakém mu byla
předána, nemá právo na žádné další plnění od pořadatele ani organizátora soutěže.

19.

Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazují právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla
soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor a
pořadatel si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního
uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel soutěže jednotlivými
soutěžícími, leží důkazní povinnost na soutěžícím.

20.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel jsou
oprávněni bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově-zvukové
záznamy týkající se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas
apod.) ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora
a pořadatele soutěže.

21.

Účastí v soutěži, soutěžící udělují souhlas se zpracováním osobních údajů sdělených v rámci
soutěžní zásilky společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem:
Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje, Česká republika, IČ: 41189698, jakožto správci, a
s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele resp. společnosti organizátora
soutěže pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových
akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu určitou pěti let, popř. do doby vyjádření nesouhlasu
s dalším zpracováním. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák.
č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoli na
adrese správce požádat o ukončení zpracování svých osobních údajů, že má právo přístupu
k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci
atd. V případě pochybností ohledně dodržování práv se mohou obrátit na správce nebo přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

22.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, jakož i všech
spolupracujících agentur a společností, a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane
osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se
neodevzdá a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

23.

Úplná pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora a pořadatele soutěže. Dále jsou k dispozici
k nahlédnutí na každém soutěžním místě zapojeném do této soutěže nebo na webové stránce
www.aramark.cz/o-nas/spotrebitelske-souteze .

V Praze, dne 20. 3. 2017

Příloha č. 1
Seznam provozoven Aramark zapojených do soutěže
Název provozovny

Město

Ulice

PSČ

ARAMARK TPCA 602

PRŮMYSLOVÁ ZONA OVČÁRY

KOLÍN

280 02

ARAMARK TPCA 601

PRŮMYSLOVÁ ZONA OVČÁRY

KOLÍN

280 02

ARAMARK GASTROCENTRUM DAIMONT

KE ŠTVANICI 3/656

PRAHA 8

180 00

ARAMARK O2 OLŠANSKÁ 561

OLŠANSKÁ 2681/6

PRAHA 3

130 34

ARAMARK TEVA OPAVA

OSTRAVSKÁ 29

OPAVA – KOMÁROV

474 70

ARAMARK RESTAURACE BOSCH ČB

ROBERTA BOSCHE 2678

ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 04

ARAMARK PANASONIC

U PANASONICU 1

PLZEŇ BORSKÁ POLE

300 00

ARAMARK 579 ČSSZ

KŘÍŽOVA 25

PRAHA 5

150 00

ARAMARK FAURECIA EXHAUST

HORKA 34

BAKOV NAD JIZEROU

294 01

ARAMARK SANMINA

KOLEJNÍ 1

BRNO – KR. POLE

612 00

ARAMARK KOSTAL ČERNÍN
GASTROCENTRUM

ČERNÍN 89

ČERNÍN – ZDICE

267 51

ARAMARK FN BULOVKA JÍDELNA

BUDÍNOVA 2

PRAHA 8

180 00

ARAMARK 593 - RESTAURACE JITEX

U VODÁRNY 1506

PÍSEK

397 01

ARAMARK ŠKOFIN

PEKAŘSKÁ 6

PRAHA 5

150 00

ARAMARK 589 FAURECIA PÍSEK

PRŮMYSLOVÁ 466

PÍSEK

397 01

ARAMARK 587 FAURECIA BEZDĚČÍN

BEZDĚČÍN 105

MLADÁ BOLESLAV

293 01

ARAMARK KANTÝNA I. 166

OLDŘICHA WICHTERLEHO 810

KRALUPY NAD VLTAVOU

270 81

ARAMARK MEOPTA 537

KABELÍKOVA 1

PŘEROV

750 02

ARAMARK VÚ 5512

BOLESLAVSKÁ 929

STARÁ BOLESLAV

250 02

ARAMARK CENTRUM GASTRO UNIQUA

EVROPSKÁ 810/136

PRAHA 6

160 00

ARAMARK 586 LINDE GAS

U TECHNOPLYNU 1324

PRAHA 9

198 00

ARAMARK GC EMERSON MIKULOV

K VÁPENCE

MIKULOV

692 01

ARAMARK IRTEC – ENGINEERING

FLORIÁNOVA 2460

HOSTIVICE

253 01

ARAMARK 588 MODRÁ PYRAMIDA

BĚLEHRADSKÁ 222/128

PRAHA

120 00

ARAMARK HITACHI

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
TRIANGLE

ŽATEC

438 01

ARAMARK 532 VISCOFAN

PRŮMYSLOVÁ 1520/2a

ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 01

ARAMARK E-ON CEJL

CEJL 42/44

BRNO-ZÁBRDOVICE

602 00

ARAMARK RESTAURACE ABB BRNO

HERŠPICKÁ 13

BRNO-ŠTÝŘICE

619 00

ARAMARK PARKER-HANNI

PODĚBRADSKÁ 1005

SADSKÁ

289 12

ARAMARK JÍDELNA 166

OLDŘICHA WICHTERLEHO 810

KRALUPY NAD VLTAVOU

270 81

ARAMARK ŽELEZNIČNÍ NEMOCNICE

ITALSKÁ 560/37

PRAHA 2 VINOHRADY

120 00

ARAMARK ALCO CONTROLS

K DÍLNÁM 843

KOLÍN IV

280 52

ARAMARK 533 KOLBENSCHMIDT

DŮLNÍ 362/2

TRMICE

400 04

ARAMARK SIEMENS FRENŠTÁT

MARKOVA 952

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

744 01

ARAMARK TRW DAČICE GC

STROJÍRENSKÁ 160

DAČICE

380 01

ARAMARK AGC ZÁVOD BARE

MÍROVÁ 144

DUBÍ

417 03

ARAMARK AGC ZÁVOD ŘETE

SKLÁŘSKÁ 450

TEPLICE

415 03

ARAMARK SAFRANKOVA

ŠAFRÁNKOVA 3

PRAHA 5

155 00

ARAMARK CTY

PRŮMYSLOVÁ 1472/11

PRAHA 10

100 00

ARAMARK 538 RR DONNELLEY

TUŘANKA 1328/102

BRNO – SLATINA

627 00

ARAMARK GASTROCENTRUM PNS

PACEŘICKÁ 1

PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE

193 00

ARAMARK S.R.O. GASTROCENTRUM
FEHRER

NEWTONOVA 479

LIBEREC

462 05

Aramark 550 Kompan

VLASTIMILA PECHA 6

BRNO-SLATINA

664 42

Aramark 551 Siemens

Nádražní 25

MOHELNICE

789 85

ARAMARK AGC ZÁVOD PROCE

ZA DRAHOU 462

TEPLICE

415 01

ARAMARK GAMBRO BAXTER PŘEROV

KABELÍKOVA 1/2682

PŘEROV

750 02

ARAMARK 584 RESTAURACE HEAD

DOBROVODSKÁ 2107

ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 06

ARAMARK JIHOČESKÝ KRAJ

U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2

ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 01

ARAMARK VU 1824

PRAŽSKÁ

ŽATEC

438 01

ARAMARK s.r.o. GUMOTEX

MLÁDEŽNICKÁ 3a/3062

BŘECLAV

690 75

ARAMARK MAKRO

HRDĚJOVICE (MAKRO)

ČESKÉ BUDĚJOVICE –
HRDĚJOVICE

370 10

ARAMARK KANTÝNA II. 166

OLDŘICHA WICHTERLEHO 810

KRALUPY NAD VLTAVOU

278 01

ARAMARK FN BULOVKA ORTOPEDIE

BUDÍNOVA 2

PRAHA 8

180 00

ARAMARK GOLDBECK 534

CHRUDIMSKÁ 42

VRDY – DOLNÍ BUČICE

285 71

ARAMARK KOSTAL ČENKOV

ČENKOV 8

ČENKOV

262 23

ARAMARK 596 - GESTAMP

VELEMYŠLEVES (ZÓNA
TRIANGL) 61

VELEMYŠLEVES

438 01

ARAMARK 597 DSV ROAD

LOGISTICKÁ 100

PAVLOV

273 51

ARAMARK 403 AMULLE

OLOMOUCKÁ 3419/7

BRNO – ČERNOVICE

618 00

ARAMARK 591 RESTAURACE
ŘEDITELSTVÍ

RUSKÁ 2887/101

OSTRAVA – VÍTKOVICE

706 02

ARAMARK VÚ 2316 PRAHA

ČÍNSKÁ 26/22

Praha 6

161 05

ARAMARK 557 BALL AEROCAN

PALACKÉHO 639

VELIM

281 01

ARAMARK 599 PEKAŘSKÁ

PEKAŘSKÁ 641/16

PRAHA 5

150 00

ARAMARK 590 CCI

K LETIŠTI 1804/3

BRNO-SLATINA

627 00

ARAMARK 591 RESTAURACE LESÍK

MOSTÁRENSKÁ 1148/45

OSTRAVA – VÍTKOVICE

706 02

ARAMARK PRECIOSA

NOVÝ SVĚT 915

KAMENICKÝ ŠENOV

471 14

ARAMARK 598 ZEPPELIN

LIPOVÁ 12

MODLETICE

251 70

ARAMARK VÚ LIBEREC

ŠTEFÁNKOVO NÁMĚSTÍ

LIBEREC

460 01

