Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie
„Spolu chutí najlepšie – 2021“
pravidlá pre SR
Účelom tohto dokumentu je stanovenie úplných a presných pravidiel akcie „Spolu chutí najlepšie – 2021“
(ďalej tiež ako „akcia“ a/alebo „súťaž“) pre Slovenskú republiku (ďalej tiež ako „pravidlá“).
1.

USPORIADATEĽ AKCIE, ORGANIZÁTOR AKCIE, TECHNICKÝ PARTNER AKCIE

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, so sídlom Praha 9 –
Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v
Prahe, spisová značka C 50506 (ďalej tiež ako „usporiadateľ“).
Organizátorom akcie je spoločnosť up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, so sídlom Porážka 206/4,
602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, spisová značka C
35431 (ďalej tiež ako „organizátor“).
Technickým partnerom akcie je spoločnosť NV Coca-Cola Services, sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070
Brusel, Belgicko, VAT (DIČ): BE0462.525.791 (ďalej tiež ako „technický partner“).

Dodávateľom výhier je spoločnosť Potten & Pannen – Staněk group, a.s., IČO: 25730452, so sídlom Horáčkova
1222/5, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika (ďalej ako „dodávateľ výhier“).
2.

ČAS A MIESTO KONANIA AKCIE

Akcia sa koná v čase od 15. 02. 2021 12:00:01 hod. do 18. 04. 2021 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „čas konania
akcie/súťaže“) na území Českej republiky a na území Slovenskej republiky v miestach predaja súťažných nápojov,
na sociálnych sieťach a na súťažnej webovej stránke www.coca-cola.sk.
Akcia potrvá 63 súťažných dní, keď v každý súťažný deň prebehne 10 súťažných kôl. Základnou výhrou v súťaži je
630 kuchynských spotrebičov značky SMEG, hlavnou výhrou v súťaži je Kurz varenia Fuego pre výhercu a jeho 9
priateľov.
3.
3.1.
a)
b)

ÚČASTNÍCI AKCIE
Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území
Slovenskej republiky, ktorá
zakúpi v čase konania akcie aspoň jeden súťažný nápoj Coca-Cola so súťažnou etiketou, uschová si
súťažnú etiketu a viečko s unikátnym kódom alebo pliešok z plechovky alebo
získa v čase konania akcie unikátny kód v rámci akejkoľvek reklamnej akcie usporiadateľa prostredníctvom
papierového letáčika či na sociálnych sieťach na internete v rámci akcie usporiadateľa
(ďalej len „účastník“).

3.2.

Následne sa v čase konania súťaže účastník musí zaregistrovať podľa inštrukcií na www.coca-cola.sk
v súlade s podmienkami uvedenými ďalej v týchto pravidlách.

3.3.

Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere
k usporiadateľovi a/alebo spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii akcie.

4.

AKO ZÍSKAŤ CENU

Základnou možnosťou účasti na akcii a získania ceny je zakúpenie aspoň 1 ks nápojov uvedených nižšie, ktoré budú
mať v čase konania akcie súťažnú etiketu a unikátny súťažný kód pod viečkom alebo na pliešku z CAN (ďalej len
„súťažná etiketa/viečko“).
Súťažné nápoje:
Coca-Cola original taste 1,25 l PET, 1,75 l PET, 2,25 l PET, 6 × 1,75 l, 4 × 1,75 l, 2 × 1,75 l, 4 × 330 ml, 6 × 330
ml Coca-Cola zero cukru zero kalórií 1,25 l PET, 1,75 l PET, 2,25 l PET, 6 × 1,75 l, 4 × 1,75 l, 2 × 1,75 l, 4 × 330
ml, 6 × 330 ml Fanta Orange 1,25 l PET, 1,75 l PET, 2,25 l PET, 4 × 330 ml Sprite 1,25 l PET, 1,75 l PET, 2,25 l
PET (ďalej len „súťažné nápoje“).
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Ďalšou možnosťou účasti na akcii a získania ceny je získanie unikátneho súťažného kódu v rámci akejkoľvek
reklamnej akcie usporiadateľa prostredníctvom papierového letáčika či na sociálnych sieťach na Internete v rámci
akcie usporiadateľa.
4.1.
1. fáza účasti v súťaži
Následne sa účastník na webovej stránke www.coca-cola.sk registruje do súťaže, a to cez online súťažný systém.
Pri registrácii vyplní kontaktný e-mail, meno a priezvisko, svoj vek, udelí súhlas so spracovaním týchto osobných
údajov s cieľom registrácie do súťaže, bez čoho nie je možné pokračovať v súťaži, potvrdí vytvorenie účtu. Ďalej
zaregistruje svoj unikátny kód z viečka súťažného nápoja PET či plieška zo súťažného nápoja CAN. Po registrácii a
zadaní súťažného kódu na webovej stránke dostane účastník priamo na webe a súčasne aj elektronicky e-mailom
informáciu, či vyhral a akú výhru.
4.2.
2. fáza účasti v súťaži
V prípade výhry výherca dostane priamo na súťažnej webovej stránke a elektronicky e-mailom pokyny na overenie
nároku na výhru a jej čerpanie vrátane výherného voucheru s unikátnym výherným kódom.
Aby sa mohla výhercovi výhra zaslať/odovzdať, musí podľa pokynov vo výhernom e-maile kontaktovať e-mailovú
infolinku soutez@upagency.cz, a to z rovnakého e-mailu, ktorý výherca registroval do súťaže. V rámci potvrdenia
nároku na výhru výherca predloží na kontrolu výherný kód z unikátneho voucheru a zašle meno, priezvisko, platnú
doručovaciu adresu, telefón a udelí súhlas s použitím údajov na účely zaslania/odovzdania výhry.
Zakúpením súťažných nápojov, schovaním súťažnej etikety a viečka či plieška s unikátnym kódom a/alebo získaním
unikátneho kódu z papierového letáčika či prostredníctvom sociálnej siete a registráciou kódu na www.coca-cola.sk
sa fyzická osoba stáva účastníkom akcie s povinnosťou dodržiavať stanovené pravidlá.
Opakovaná účasť v akcii je možná, vždy je však nevyhnutné registrovať nový unikátny súťažný kód. V jednom
súťažnom kole môže jeden účastník zaregistrovať aj viac unikátnych súťažných kódov. Jednotlivý účastník môže
vyhrať v rámci celej akcie maximálne 5 výhier.
Všetky súťažné etikety a viečka či pliešky, z ktorých bol zadaný súťažný kód alebo súťažné letáčiky s kódom, je
potrebné uschovať na následné preukázanie nároku na výhru. Unikátny súťažný kód je možné vždy použiť iba raz.

5.

SÚŤAŽNÉ KOLO

5.1.

Akcia má 630 základných súťažných kôl a 1 špeciálne súťažné kolo pre hlavnú výhru. Každé základné
súťažné kolo je ukončené vo chvíli, keď sa do súťažného systému registruje platný unikátny kód
účastníka, ktorý vykoná jeho registráciu ako prvý potom, keď nastane okamih šťastnej chvíľky podľa
bodu 8 týchto Pravidiel. Prvou sekundou po platnej registrácii podľa predchádzajúcej vety začína
bežať ďalšie súťažné kolo.

5.2.

V prípade, že v niektorom zo súťažných kôl nedôjde v čase medzi dvoma šťastnými chvíľkami
k platnej registrácii, výhra tohto kola sa posúva do nasledujúceho súťažného kola, v ktorom budú
určené 2 výhry, a to pre súťažiacich, ktorí vykonajú registráciu svojich platných unikátnych kódov ako
prvý a druhý v poradí potom, keď nastane okamih ďalšej šťastnej chvíľky.

5.3.

Ako je uvedené vyššie v bode 2 pravidiel, akcia má ďalej 1 hlavné súťažné kolo spoločné pre
účastníkov z ČR a pre účastníkov zo SR (pre ČR existujú samostatné súťažné pravidlá).

6.

VÝHRY A SPÔSOB ICH URČENIA

6.1 VÝHRY
6.1.1. Usporiadateľ venoval do súťaže výhry v podobe kuchynských spotrebičov značky SMEG a Kurzu
varenia Fuego pre 10 osôb.
6.1.2.

Do súťaže je vložených spolu 630 základných výhier a 1 hlavná výhra v podobe Kurzu varenia Fuego
pre 10 osôb, ktoré sú spoločné pre účastníkov z Českej aj Slovenskej republiky.

6.1.3.

Konkrétny prehľad výhier (t. j. základných výhier a hlavnej výhry) vrátane ich počtu je uvedený v prílohe
č. 1 týchto Pravidiel a na www.coca-cola.sk

6.2 SPÔSOB URČENIA VÝHRY
6.2.1.

Výherca príslušnej základnej výhry bude určený na základe súťažnej mechaniky tzv. šťastných chvíľok,
teda presne určených výherných okamihov vo formáte DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS (ďalej len „šťastná
chvíľka“).
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6.2.2.

Výhercom sa stane ten účastník, ktorý vykoná registráciu unikátneho kódu ako prvý v poradí po okamihu,
keď nastane šťastná chvíľka pre dané súťažné kolo. O výhre teda rozhoduje presnosť a rýchlosť registrácie
do akcie.

6.2.3.

Počas trvania akcie prebehne 630 šťastných chvíľok.

6.2.4.

Šťastné chvíľky budú pre všetky súťažné kolá vygenerované a uschované u organizátora súťaže akcie pred
začiatkom akcie.

6.2.5.

Jednotlivé súťažné kolá sa budú vyhodnocovať v reálnom čase do niekoľkých desiatok sekúnd po
registrácii účastníka a zadaní unikátneho kódu, účastník bude oboznámený o výhre priamo na webovej
stránke a súčasne aj elektronicky e-mailom s pokynmi na overenie nároku na výhru a jej čerpanie.

6.2.6.

Jednotlivý účastník môže vyhrať v rámci celej akcie maximálne 5 výhier. Jednoznačným identifikátorom
účastníka sú jeho kontaktné údaje, ktoré uviedol pri registrácii do súťažného online systému a ďalej údaje
uvedené pri preukázaní nároku na výhru – teda pri predložení originálneho unikátneho výherného kódu.

6.2.7.

Na oznámenie výhry formou výherného e-mailu sa použije e-mail, ktorý zadal účastník pri registrácii kódu.
Výherca musí postupovať presne podľa pokynov uvedených vo výhernom e-maile pre možnosť získania
výhry vrátane dodržania stanovených termínov pre prevzatie a čerpanie výhry. V prípade uvedenia
chybného/neexistujúceho e-mailu pri registrácii, prostredníctvom ktorého nebude možné zaslať výhercovi
výherný e-mail, výhra prepadá. Výherca musí potvrdiť prijatie určenej výhry vrátane doplnenia kontaktných
údajov a súhlasu s ich spracovaním podľa pokynov uvedených v e-maile. Ak sa výherný kód neuplatní do
30. 04. 2021, nárok na výhru prepadá.

6.2.8.

Samostatne po skončení súťaže sa zo všetkých platne registrovaných súťažných kódov vložených do
systému od účastníkov z Českej republiky a Slovenska vylosuje 1 výherca, ktorý získa hlavnú výhru. Hlavnú
výhru predstavuje Kurz varenia Fuego pre výhercu a jeho 9 priateľov, ktorých si sám vyberie. Výherca
hlavnej výhry sa vygeneruje online súťažným systémom náhodným výberom.

6.2.9.

Odovzdanie výhry výhercovi môže byť podmienené fyzickým predložením výhernej súťažnej etikety a
viečka či plieška z CAN s výherným kódom, s ktorými sa zúčastnil akcie. Pokiaľ výherca nepredloží
požadovanú súťažnú etiketu a viečko či pliešok z CAN, nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech
usporiadateľa. Výhercovi nevzniká nárok na akékoľvek iné plnenie.

6.2.10. Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažité plnenie výmenou za ceny v akcii ani požadovať akékoľvek
iné plnenia ako tie, ktoré sú uvedené týchto pravidlách. Účasť v akcii ani ceny nie je možné vymáhať
právnou cestou.
6.2.11. Pokiaľ si výhercovia podľa pokynov svoje ceny neprevezmú, nárok na výhru zaniká a usporiadateľ je
oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.
6.2.12. Výhra je nepredajná a neprevoditeľná na inú osobu. V prípade podozrenia/zistenia zneužitia výhry bude
účastník zo súťaže vylúčený a jeho nárok na výhru zaniká.
6.2.13. Výhercovia sú prípadne povinní uhradiť z výhier zrážkovú daň v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
6.3. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY
Základné výhry sa budú odosielať prostredníctvom kuriérnej služby GLS na adresu uvedenú výhercom pri potvrdení
prijatia výhry podľa pokynov na www.coca-cola.sk, a to do 4 kalendárnych týždňov od termínu ukončenia súťaže.
O spôsobe odovzdania hlavnej výhry a všetkých podmienkach jej čerpania bude výherca informovaný infolinkou.
Výherca je povinný uviesť všetky požadované údaje správne a úplne (správnu a úplnú doručovaciu adresu a pod.),
v opačnom prípade usporiadateľ nemôže garantovať doručenie výhry a nie je povinný zaistiť náhradné plnenie
v podobe nového doručenia.

7.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.

V rámci registrácie (t. j. 1. fázy účasti v súťaži) účastník na webovej stránke www.coca-cola.sk
poskytne usporiadateľovi akcie informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu vek,
e-mailová adresa, meno a priezvisko.

7.2.

V prípade výhry (t. j. 2. fázy účasti v súťaži) poskytne účastník usporiadateľovi informovaný súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane telefonického kontaktu a platnej doručovacej
adresy.
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7.3.

Účelom spracovania osobných dát je vyhodnotenie súťaže a komunikácia s výhercami súťaže. Lehota
spracovania je počas konania súťaže a ďalej potom 1 rok po ukončení súťaže na distribúciu výhier a
vyhodnotení súťaže.

7.3.1.

Osobné údaje účastníkov v rozsahu vyššie uvedenom bude spracovávať usporiadateľ, ako
prevádzkovateľ osobných údajov, a organizátor a technický správca, ako sprostredkovateľ, na základe
súhlasu daného účastníkmi pri registrácii na súťažnej webovej stránke (1. fáza účasti v súťaži) a
súhlasu daného výhercami pri potvrdení nároku na výhru (2. fáza účasti v súťaži). Dodávateľ výhier
potom bude len príjemcom osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a doručovacia adresa a
telefón, použije ich len na účely dodania – doručenia výhier.

7.4.

Účastník súťaže má právo súhlas kedykoľvek odvolať na e-mail soutez@upagency.cz a právo
požadovať prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie
spracovania, právo na námietku proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému
prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

7.5.

Predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník slobodne, dobrovoľne, ničím
nepodmienene a informovane po zoznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní
osobných údajov.

8.

ĎALŠIE USTANOVENIA

8.1.

Do akcie nebudú zaradení tí účastníci, ktorí registrujú neplatný kód, kód už raz registrovaný a ďalej
potom neúplné registrácie.

8.2.

Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, prípadne bude mať
oprávnené podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého
z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, eventuálne ku
konaniu, ktoré nezodpovedá pravidlám fair play alebo pravidlám tejto akcie. Výhry sú neprevoditeľné
a je zakázaný ich predaj.

9.

INFOLINKA

9.1.

Telefonická infolinka k súťaži: +421 903 770 775 je v prevádzke v pracovné dni v čase konania
akcie od 9.00 do 17.00 hodiny.

9.2.

E-mailová infolinka k súťaži: soutez@upagency.cz je v prevádzke v pracovných dňoch v čase
konania akcie od 9.00 do 17.00 hodiny.

10. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA
10.1.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach
týkajúcich sa akcie.

10.2.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť akciu bez
akejkoľvek náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu
či zrušenie akcie vyhlási na webových stránkach súťaže www.coca-cola.sk.

10.3.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci
event. utrpeli v priebehu čerpania výhry. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne
iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako tie, ktoré sú
uvedené v týchto pravidlách.

10.4.

Organizátor a usporiadateľ akcie nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údaji poskytnutými účastníkom akcie alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím,
zrieknutím sa, respektíve nevyužitím výhry.

10.5.

Zobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia
presne zodpovedať ich skutočnej podobe.

11. PRAVIDLÁ SÚ K DISPOZÍCII
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11.1.

Úplné pravidlá tejto akcie sú k dispozícii na www.coca-cola.sk. Všetci účastníci akcie sú týmito
pravidlami viazaní.
Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedená na reklamných a propagačných
materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie. Jediným
právne záväzným dokumentom k akcii sú tieto úplné pravidlá.

11.2.

11.3.

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym
zákonníkom.

V Prahe dňa 12. februára 2021

Usporiadateľ:

Coca-Cola Česká republika, s.r.o.

Príloha č. 1: Prehľad výhier, ich počet a rozdelenie do súťažných kôl

Poradie súťažného
týždňa

Termín súťažného týždňa

1

15. 02. - 21. 02. 2021

Rýchlovarná kanvica Smeg 50´s Retro Style, s reguláciou teploty, červená

70

179,00 €

2

22. 02. - 28. 02. 2021

Toustovač Smeg 50´s Retro Style, 2x2, červený

70

149,00 €

3

01. 03. - 07. 03. 2021

Odšťavovač/lis na citrusy Smeg 50´s Retro Style, červený

70

149,00 €

4

08. 03. - 14. 03. 2021

Kávovar na filtrovanú kávu – prekvapkávaná Smeg 50´s Retro Style, červený

70

189,00 €

5

15. 03. - 21. 03. 2021

Mixér Smeg 50´s Retro Style, červený

70

229,00 €

6

22. 03. - 28. 03. 2021

Rýchlovarná kanvica Smeg 50´s Retro Style, s reguláciou teploty, červená

70

179,00 €

7

29. 03. - 04. 04. 2021

Toustovač Smeg 50´s Retro Style, 2x2, červený

70

149,00 €

8

05. 04. - 11. 04. 2021

Odšťavovač/lis na citrusy Smeg 50´s Retro Style, červený

70

149,00 €

9

12. 04. - 18. 04. 2021

Kávovar na filtrovanú kávu – prekvapkávaná Smeg 50´s Retro Style, červený

70

189,00 €

Termín súťažného kola
15. 02. - 18. 04. 2021

Názov základnej výhry

Názov hlavnej výhry
Kurz varenia Fuego pre výhercu a až 9 jeho priateľov

Classified - Confidential

Počet kôl a výhier v Hodnota výhry
súťažnom týždni
s DPH

Počet kôl a výhier
1

Hodnota výhry
s DPH
1 500,00 €

