PRAVIDLASPOTŘEBITELSKÉSOUTĚŽE:
„
KUPILLYAVYHRAJ
PROHLÍDKU
UNIVERZITY
KÁVY
V

TERSTUNEBO
8
x
STYLOVÝ
KÁVOVAR!
„
1.
POŘADATEL:
ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03676307, DIČ:
CZ03676307, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 236070 (dále jen
„pořadatel“).

2.
ZADAVATEL:
Obchodní společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329,
Praha
9
-
Kyje,19821,IČ:41189698(dálejen„zadavatel“)

3.
NÁZEVSOUTĚŽE:
„KUP ILLY A VYHRAJ PROHLÍDKU UNIVERZITY KÁVY V TERSTU NEBO 8 x STYLOVÝ
KÁVOVAR!“(dálejen„soutěž“).

4.
DOBA
TRVÁNÍ:
Soutěž trvá od 30. 8. 2017 00.00.00 hod. do 26. 9. 2017 23.59.59 hod. včetně (dále jen „soutěžní
čas“).
Soutěž
je
rozdělenana4týdennísoutěžníkola.
Rozdělení
soutěžníchkol:
Začátek
hod.)

(vždy

v

0:00:00

Konec(vždyv23:59:59hod.)

1.

30.
8.2017

05.9.2017

2.

06.
9.2017

12.9.2017

3.

13.
9.2017

19.9.2017

4.

20.
9.2017

26.9.2017

5.
MÍSTOKONÁNÍ:
Soutěžprobíhá
v
prodejnách
společnosti
BILLAnaúzemíČeskérepubliky(dálejen“místokonání”).

6.
PODMÍNKYÚČASTI:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den
předcházející dni její registrace do soutěže, s doručovací adresou v České republice (dále jen
„účastník“ nebo „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit pouze se
souhlasem svého zákonného zástupce (ve smyslu § 32 občanského zákoníku) s účastí v soutěži a
s jejími podmínkami včetně souhlasů dle čl. 13 těchto pravidel. Souhlas zákonného zástupce se musí
v případě výhry doložit písemně na poskytnutém formuláři. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby,

které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo společnostem
podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné k těmto osobám v řadě přímé,
jejich
sourozenciamanželéadalšíosobyblízké.
Mezi společnosti podílející se na přípravě a organizaci soutěže patří společnosti: ProfiSMS s.r.o.,
Coca-Cola
HBCČeskoaSlovensko,s.r.o.,BILLA,spol.sr.o.
Soutěže se dále nemohou zúčastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském vztahu k
subjektům pověřeným zabezpečením této soutěže, anebo společnostem, které se ho zúčastní jiným
způsobem, a dále osoby jim blízké. Pokud se i přes výše uvedené stane výhercem ze soutěže
vyloučená osoba, cena jí nebude odevzdána, protože vyloučená osoba nemá na výhru nárok. V
takovém případě platí, že na její místo nastoupí další účastník soutěže v pořadí druhý, případně třetí
nebo
další
vpořadízatoutovyloučenou
osobou.

7.
ÚČASTVSOUTĚŽI:
Spotřebitel se může zapojit do soutěže tak, že si po dobu trvání soutěže zakoupí minimálně jeden
soutěžní produkt ILLY ISSIMO v některé z prodejen Billa, při nákupu obdrží doklad o koupi, který si
uschová,
aodešleSMSvpředepsaném
tvarunatel.číslo736350111.
Vstupní
soutěžníSMSmusíbýtodeslánavetvaru:
ILLY
mezera
DATUMACASNAKUPUZUCTENKY
Příklad
SMS:
Pokud
byl
nákupuskutečněndne1.9.2017v10:55:ILLY010920171055
Soutěžící si musí pečlivě uschovat účtenku z nákupu pro případné doložení nákupu soutěžních
produktů.
Účtenkamusíbýtzdatavprůběhusoutěžníhočasu.
Zasláním
SMSsoutěžícísouhlasísúplnýmipravidlysoutěže.

8.
INFORMACEOSOUTĚŽNÍSMS:
Soutěžní SMS zpráva musí být odeslána z čísla mobilního telefonu českého operátora (O2, T-Mobile,
Vodafone a virtuální operátoři v jejich sítích) na území České republiky a doručena v soutěžním čase.
Rozhodující
prozařazenídosoutěžeječasdoručeníSMSzprávy.
Soutěžní
SMSjezpoplatněnajakoběžnáSMSdletarifumobilníhooperátorasoutěžícího.

9.
VÝHRY:
Pořadatel
dosoutěževěnoval:
Hlavní
výhry:
2x
výlet
pro
2lididoTerstuspojenousprohlídkouuniverzitykávy
Týdenní
výhry:
8x
STYLOVÝKÁVOVAR-FrancisFrancisX7.1

10.
URČENÍVÝHERCŮ:
Výhercem kávovaru

se stane soutěžící, jehož platná soutěžní SMS zpráva bude do systému

doručena ve „šťastnou chvilku“ nebo co nejdříve po šťastné chvilce. Pro každé soutěžní kolo jsou
stanovené
2šťastnéchvilky.

Výhercem PROHLÍDKY UNIVERZITY KÁVY V TERSTU 
se stane soutěžící, jehož platná soutěžní
SMSzprávabudevylosovanáposkončenísoutěžezevšechplatnýchsoutěžníchvstupů.
Losování hlavních výher proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení posledního
soutěžního kola. Losování probíhá ze všech platných soutěžních vstupů zaslaných do soutěže
bez
účasti
veřejnostizapomocisoftwarovéhořešení–generátoremnáhodnéhočísla.
Pro potřeby soutěže se za unikátního soutěžícího považuje telefonní číslo (MSISDN). Jeden soutěžící
(MSISDN)
můžezaceloudobutrvánísoutěževyhrátmaximálnějednuhlavníajednutýdennívýhru.
Pro potřeby soutěže se za unikátní soutěžní vstup považuje DATUMACASNAKUPUZUCTENKY
zaslané
v soutěžníSMSzprávě.

11.
TELEFONICKÁINFOLINKAK SOUTĚŽI:
Telefonická infolinka k SMS soutěži na území České republiky: +420 777 710 418 je v provozu v
průběhu
pracovníchdníod9:00do17:00hodin.

12.
OZNÁMENÍAPŘEDÁNÍVÝHER:
Pro oznámení výhry formou SMS bude použito telefonní číslo (MSISDN), se kterým se soutěžící
zapojil do soutěže. Oznámení o týdenních výhrách bude výhercům odesíláno nejpozději 5 pracovních
dní po skončení soutěžních kol. Oznámení o hlavních výhrách bude výhercům odesíláno nejpozději 5
pracovních
dníposkončenísoutěže.
Po obdržení výherní SMS musí výherce nejpozději do 3 dnů na stránkách soutěže
http://www.illysoutez.cz/vyplnit registrační formulář pro výherce a nahrát všechny použité účtenky,
které zaslal do soutěže. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí budou výherci kontaktováni pracovníkem
infolinky pořadatele. Pracovník infolinky vykoná 3 pokusy v různých časech v pracovní době, a to ve 3
po sobě jdoucích pracovních dnech. Pokud se ani tak nepodaří výherce kontaktovat, s výhrou bude
naloženo podle rozhodnutí pořadatele. V případě, že kontrola soutěžích vstupů nezjistí nesrovnalost,
nárok na výhru výherci potvrdí zasláním SMS a zároveň bude výherce zveřejněn na stránkách
soutěže v rozsahu: křestní jméno, iniciála příjmení a město. Výhercům budou výhry odesílány
nejpozději
30dnůodskončenísoutěže.

13.
SOUHLASSPRAVIDLYAOCHRANAOSOBNÍCHÚDAJŮ:
Zasláním
SMS
do
soutěže
nebo
registrací
na
webových
stránkách
soutěže
http://www.illysoutez.cz/soutěžící dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito pravidly
soutěže
a
současnědávásvůjvýslovnýsouhlaspořadateliazadavateli:
-
se
záznamemdataačasupřijetíSMSzprávy
-
se
záznamemobsahuSMSzprávy
-
se
záznamemIPadrespřistupujícíchnawebovéstránky,dataačasuaktivit,
-
se
zasíláníminformačníchSMSzprávae-mailůtýkajícíchsetétosoutěže;
- s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, iniciála příjmení a bydliště (jen
město,
obec)navýhernílistině;
- s bezplatným uveřejněním vytvořené fotografie a dále tak i podobizny a obrazového či zvukového
záznamu výherce z předání výhry ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech
pořadatele,zadavateleatoneomezeně(územně,časově,množstevně).

Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící pořadateli a zadavateli souhlas s tím, aby po dobu 5 let
od začátku soutěže zpracovával a spravoval jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa,
telefonní číslo, případně e-mailová adresa, a to pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále
vyjadřuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle tohoto článku, a to pro
marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) zadavatele a pro účely realizace, to vše v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném
znění (dále jen „ZOOÚ“), jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném
znění. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od
začátku soutěže pořadatelem předány a zpřístupněny třetím osobám pověřeným zadavatelem,
zejména agenturám a partnerům zajišťujícím tuto soutěž, a to i do zahraničí za účelem dalšího
zpracování pro marketingové účely. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo
svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla zadavatele. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem jeho doručení zadavateli. Dojde-li k němu před ukončením soutěže, je jeho následkem
vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno
zadavateli před zasláním výhry soutěžícímu, resp. výherci. Soutěžící dále prohlašuje, že si je vědom
všech svých práv dle § 11, § 12 a § 21 ZOOÚ, zejména práva přístupu k údajům, které se jej týkají a
které správce zpracovává, práva tyto údaje opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci a práva
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel bude postupovat v
rozporu
se
ZOOÚ.

14.
DALŠÍPODMÍNKYSOUTĚŽE:
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel a ani
zadavatel tímto nejsou vůči účastníkům soutěže jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoli jiná
plnění z jejich strany, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění
dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se
řídí
podmínkamijejichdodavatelů,kteřítakévyřizujípřípadnéreklamace.
Výhra
neníprávněvymahatelná.Daňzvýheruhradípořadatel,příp.zadavatel.
Nepřevzaté výhry propadají zadavateli. Zadavatel ani pořadatel neodpovídá za poškození či
případnou
ztrátuvýhrypřijejímzaslánívýhercipoštoučijinak.
Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost
technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se
sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za
poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži
či
se
stahovánímmateriálůvrámcitétosoutěžepořadatelanizadavatelneodpovídá.
O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si
vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž
odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího
trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná
pravidla. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých
z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či
nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických,
organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a
řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry,
falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou
mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný
průběh
soutěže.

Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry, k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné
překážce, vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné
zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci
patří
napříkladpůsobenípřírodníchživlů,nenadálázměnabezpečnostnísituaceatd.
Pořadatel a zadavatel soutěže jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži
a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.
Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící
porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla
soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na
poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky
podané
pozdějinebudoubrányvpotaz.Rozhodnutípořadateleonámitcejekonečné.
Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže http://www.illysoutez.cz, jakož i v
sídle pořadatele. 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,
konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na soutěžní e-mail:
illy@profisouteze.cz.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí
přesně
odpovídatskutečnépodoběvýher.
V případě, že pořadatel zjistí prokazatelné jednání soutěžícího porušující tato pravidla, souhlasí
soutěžící (nad rámec výše uvedeného základního souhlasu) s tím, že pořadatel bude oprávněn uložit
ve své databázi samotné telefonní číslo a e-mailovou adresu užité k porušení pravidel této soutěže, a
to na dobu jednoho roku od ukončení soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního
čísla a emailové adresy pro účast na dalších spotřebitelských akcích téhož pořadatele nebo
zadavatele.
V
Praze
dne25.8.2017.

Pořadatel:
ProfiSMS.sr.o.,

