PRAVIDLA SOUTĚŽE HRAJ O ORIGINÁLNÍ DÁRKY LIGY MISTRŮ
(dále jen „Pravidla”)
1.POŘADATEL
1.1.

Pořadatelem soutěže „Hraj o originální dárky Ligy Mistrů” (dále jen „Soutěž“) je
společnost PEPSICO CZ s.r.o., IČ 485 87 354, se sídlem Kolbenova 510/50,
Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „PEPSICO“ nebo „Pořadatel“).

2.OBECNÉ PODMÍNKY
2.1.

Soutěž probíhá ve spolupráci se společností Čepro a.s., IČO 60193531 se
sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, Praha 7, (dále jen Čepro) seznam
provozoven dostupný na https://www.ceproas.cz/eurooil/cerpaci-stanice (dále jen
“provozovny”).

2.2.
2.3.
2.4.

Soutěž probíhá od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018 (dále jen „termín“).
Soutěž probíhá na čerpacích stanicích EuroOil (dále jen „čerpací stanice“).
Účastníkem Soutěže může být každá fyzická osoba, která v termínu Soutěže
provede nákup zboží značky Pepsi, Lays, Mirinda, 7UP nebo Lipton v některé
z čerpacích stanic EuroOil a obdrží stírací los.
Soutěže se jako Soutěžící nesmí zúčastnit osoba, která je (nebo v průběhu
soutěže a bezprostředně před jejím začátkem byla) zaměstnancem společnosti
Čepro, jakékoliv čerpací stanice EuroOil nebo Pořadatele. V případě, že se
taková osoba Soutěže zúčastní, je Pořadatel oprávněn ji bez dalšího ze Soutěže
vyloučit.
Soutěžící účastí v Soutěži akceptuje Pravidla Soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Soutěžící se může Soutěže zúčastnit následujícím postupem:

2.5.

2.6.
2.7.
a)

b)

Každý Soutěžící, který v termínu Soutěže zakoupí na kterékoliv čerpací stanici
EuroOil na území České republiky alespoň 2 kusy zboží Pepsi, Lays, Mirinda,
7UP nebo Lipton (bez ohledu na typ, váhu a objem zboží) obdrží na pokladně
stírací los soutěže.
Po setření losu Soutěžící v případě výhry získá dárek přímo od obsluhy dané
čerpací stanice.

3.PRŮBĚH SOUTĚŽE
3.1.
3.2.

Soutěž probíhá formou stíracích losů. Výhra Soutěžícího je založena na náhodě.
Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny
podmínky Soutěže.

4.VÝHRY, PODMÍNKY
4.1.
4.2.
4.3.

Výhercem se stává Soutěžící, jehož stírací los obsahuje jednu z výher. Výhercem
může být pouze Soutěžící splňující tato Pravidla (dále jen “Výherce”).
Každý Soutěžící je oprávněn soutěžit opakovaně.
V Soutěži se soutěží o následující ceny:
a. 23 520 ks Lipton Matcha 0,5l („Cena 1“)
b. 170 ks Tričko UCL, různé velikosti („Cena 2“)

c. 70 ks Mikina s kapucí UCL, různé velikosti („Cena 3“)
Vyobrazené výhry jsou ilustrativní, dodané výhy se mohou lišit.
(dále společně jako „Výherní ceny“ nebo samostatně jako “Výherní cena”).
4.4.
4.5.
4.6.

Výherní ceny jsou rozděleny na čerpací stanice EuroOil dle zadání společnosti
EuroOil.
Na poskytnutí výhry není právní nárok, hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od začátku soutěže, t.j. od 1. 8. 2018

5.PŘEDÁNÍ VÝHRY
5.1.

Po setření výherního losu získá výherce svoji výhru přímo u obsluhy čerpací
stanice, kde los získal. Není možné výhru požadovat u jiné čerpací stanice.

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího,
a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící vyhrál v Soutěži podvodným
jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly Soutěže nebo
dobrými mravy. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla během Soutěže či
rozhodnout o přerušení či úplném zrušení Soutěže.
V případě zrušení této Soutěže nemají Soutěžící nárok na náhradu vynaložených
nákladů či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s touto Soutěží
vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu,
v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.
Soutěžící dává svou účastí v Soutěži souhlas s Pravidly Soutěže stanovené
Pořadatelem a zavazuje se je plně respektovat a dodržovat.

V Praze dne 1.8.2018

