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Pravidla akce o ceny
společnosti COOP Mobil s.r.o.
(dále jen „Pravidla“)

1. Pořadatel a organizátor akce
Pořadatelem akce je společnost COOP Mobil s.r.o. se sídlem U Rajské zahrady 3, Praha 3, PSČ
130 00, IČ 02129485, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215662 (dále též
„Pořadatel“).

2. Termín a místo konání akce
Akce bude probíhat ve vybraných prodejnách COOP na území České republiky v termínu od 1.
prosince 2015 00:00:00 do 31. prosince 2015 do 23:59:59 (dále jen „Doba konání akce“).
3.

Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky účasti v akci
(dále jen „účastník“). Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, jakož i osoby jim blízké ve
smyslu § 116 občanského zákoníku ČR. V případě, že odměnu získá osoba, která je zaměstnancem
výše uvedených společností nebo osoba jemu blízká, odměna se nepředá. Stejně tak se odměna
nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného
nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému
účastníkovi k získání odměny. Takto získané odměny propadají ve prospěch Pořadatele.
4.

Princip a podmínky akce
1) Účastník se zapojí do Vánoční akce zakoupením startovacího balíčku COOP Mobil.
2) Nákup musí být proveden v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015.
3) Účastník zároveň vloží do svého nákupního koše 5x Pilsner Urquell, které získá jako
odměnu za Účast v akci.
4) Na pokladně nebude Účastníkovi cena této odměny účtována (vztahuje se i na vratné
obaly – výjimkou je JEDNOTA, spotřební družstvo Plasy).

5. Odměny
Odměnou za splnění podmínek akce je získání 5 lahvových piv Pilsner Urquell ZDARMA včetně
vratných obalů (výjimkou je JEDNOTA, spotřební družstvo Plasy).
Počet odměn připadajících na jednoho Účastníka není omezen.
Účastnit se akce v době jejího trvání je možné opakovaně.
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Odměny nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani je nelze vymáhat soudně.
Odměna v akci se nebude realizovat v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z
účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny.
Dostupnost odměn na jednotlivých prodejnách se může lišit a Pořadatel za tuto dostupnost neručí.
Účastník je povinnen si dostupnost odměn na místě ověřit.
6.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je plně
dodržovat.
Účastník vyjadřuje účastí v akci svůj souhlas se zpracováním všech jím pro účely akce poskytnutých
osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení akce a předání výhry a dále pro marketingové účely
Pořadatele, tj. nabízení obchodu a služeb Pořadatele, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let. Pořadatel shromažďuje
osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, stejně jako v
souladu s dalšími právními předpisy České republiky. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §
11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů,
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci apod. Tento souhlas uděluje účastník
bezplatně. V případě pochybností o dodržování povinností Pořadatele se může účastník na
Pořadatele obrátit.
7.

Společná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované odměny odměnami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání odměn. Výměna odměn či vyplacení peněžitého
plnění výměnou za získanou odměnu, jakož i vymáhání účasti v akci či odměn právní cestou není
možné.
Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s
užíváním odměn.
Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků z akce v případě, že by takový účastník
(anebo jakákoliv třetí osoba ve prospěch takovéhoto účastníka) porušoval pravidla, jednal v rozporu
s dobrými mravy, snažil se získat odměnu podvodným způsobem, využíval komunikační prostředek
k poškozování jména Pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady
nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.
Pořadatel akce si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo akci bez
náhrady zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit.
Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani nárokovat v alternativní podobě. Pořadatel je
oprávněn bez náhrady a jednostranně změnit nebo doplnit tato pravidla akce či technické nebo
organizační zabezpečení akce a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku
zveřejnění na webových stránkách akce www.coopmobil.cz.
Tato Pravidla byla zveřejněna na webových stránkách www.coopmobil.cz dne 27. 11. 2015.
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