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PRAVIDLA SOUTĚŽE PANZANI „Vyhraj retro lednici ETA“ PRO ČESKOU REPUBLIKU, PROBÍHAJÍCÍ 

EXKLUSIVNĚ VE VŠECH HYPERMARKETECH GLOBUS ČR 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže PANZANI „Vyhraj retro lednici ETA“ probíhající exklusivně ve všech 

hypermarketech GLOBUS ČR na území České republiky (dále jen „soutěž“).  

 

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech 

určených spotřebitelům – soutěžícím s doručovací adresou na území České republiky. 

 

1. Pořadatelem soutěže je: 

Panzani s.a.s, 37 Bis rue Saint-Romain - 69008 Lyon, Francie (dále jen „pořadatel“) 

 

2. Organizátorem soutěže je:  

M.L.J. s.r.o., se sídlem U Kněžské louky 18, Praha 3, 130 00, IČ: 25754068, DIC: CZ25754068 (dále jen „organizátor“) 

 

3. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje: 

PHD, a.s., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, IČO 26210738 zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B6838. (dále 

jen „provozovatel webových stránek“). 

 

4. Termín a místo konání soutěže:  

Soutěž probíhá v termínu od 7. ŘÍJNA 2021 00:00:00 hod. do 27. ŘÍJNA 2021 23:59:59 hod. na území České republiky (dále jen 

„doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“), exklusivně v prodejnách hypermarketů Globus ČR 

 

5. Podmínky účasti v soutěži a mechanika soutěže 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která je plně 

způsobilá k právnímu jednání.  Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky soutěže stanovené v těchto pravidlech. 

V době konání Soutěže Soutěžící zakoupí v jakémkoliv hypermarketu GLOBUS ČR při jednorázovém nákupu (tj. na jednu účtenku) 

alespoň 3 jakékoliv výrobky značky PANZANI (dále jen „soutěžní výrobky“). 

Soutěžící je povinen uschovat si účtenku o provedeném nákupu po celou dobu soutěže. Pokud bude Soutěžící vyzván k prokázání 

soutěžního nákupu a nedoloží ho, bude ze soutěže vyřazen. 

1. Po zakoupení Soutěžních Výrobků Soutěžící v době konání Soutěže navštíví webové stránky www.panzani.cz , kde 

provede registraci do soutěže v menu „Soutěž“ na internetové adrese https://www.panzani.cz/soutez  a to takto: 

V části „Identifikace účtenky“ nahraje fotografii nebo scan účtenky (která dokládá nákup Soutěžních výrobků) a zároveň 

vyplní datum, čas a název prodejny, kde produkt zakoupil / zakoupila. Fotografii nebo scan účtenky vyberete po kliknutí 

na tlačítko „Procházet“ ve svém zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).  Maximální velikost fotografie je do 5 MB a 

jsou akceptovány tyto formáty - PNG, JPG nebo GIF. 

2. Dále Soutěžící vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, úplnou doručovací adresu a telefonní 

číslo.  

3. Každý jednotlivý Soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou.  

4. Pro úspěšné dokončení registrace Soutěžící potvrdí, že: 

a. se seznámil s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, 

b. je osobou starší 18 let a  

c. vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito 

pravidly.  

5. Soutěžní registrace je dokončena po odesláním formuláře ke zpracování, které Soutěžící potvrzuje tlačítkem „ODESLAT“ 

a následně zprávou, která se zobrazí po odeslání formuláře a potvrzuje úspěšnou registraci. Zpráva bude obsahovat 

následující text „Děkujeme za vaši účast v soutěži“. 

Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, avšak musí vždy opětovně provést soutěžní nákup a registrovat účtenku do 

soutěže. Počet takto opakovaných účastí v době konání soutěže není nijak limitován. 

 

  

 

http://www.panzani.cz/
https://www.panzani.cz/soutez
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6. Výhra, určení výherců a předání výhry 

V soutěži bude rozdělováno celkem 505 kusů výher. Výherci v soutěži se tak stane maximálně 505 Soutěžících.  

Výhry v soutěži jsou:  

• 5x černá Chladnička 2dv. ETA 253890020E Storio retro (dále jen“chladnička) 

• 500x Kuchyňská rukavice Panzani (dále jen „kuchyňská rukavice) 

Výherce získá buď 1 (jednu) Chladničku nebo 1 (jednu) Kuchyňskou rukavici. 

Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x. 

Výherci budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem technického správce s tím, že losování se odehraje 

do 3 pracovních dnů po skončení soutěže. 

Losování proběhne tak, že nejprve se losují výherci Chladničky a dále výherci Kuchyňské rukavice.  

O losování se vyhotoví písemný protokol. 

Výherce je o Výhře informován na e-mail, který uvedl do registračního formuláře, prostřednictvím e-mailu panzani@mlj.cz 

nejpozději do 3 pracovních dnů od data výběru.  

 

V případě, že Soutěžící nesplnil podmínky této soutěže, ztrácí nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je 

oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet 

Soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré Výhry vložené do soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch 

pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

 

Výhra bude Výhercům zaslaná do 4 týdnů od ukončení Soutěže na uvedenou poštovní adresu při registraci do soutěže, a to 

prostřednictvím služby, kterou určí organizátor soutěže.  

Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.  

Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce. Převzetí výhry stvrzuje Výherce svým podpisem.   

 

Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky soutěže, u kterých budou mít oprávněné 

podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor a pořadatel si 

vyhrazují právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoliv 

jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy. Zdanění výher se řídí příslušnými právními předpisy.  

 

7. Další podmínky soutěže 

E-mailová adresa, kterou soutěžící uvedl v registračním formuláři je ze strany pořadatele považovaná e-mailovou adresu 

soutěžícího.  

Do soutěže se může každý jednotlivý soutěžící zapojit pouze s jednou konkrétní e-mailovou adresou – pokud pořadatel zjistí 

opak, bude takový soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen.  

Každý soutěžící může získat maximálně 1 kus výhry za celou dobu konání soutěže.  

Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu 

přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou doručovací 

adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny.  

Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do 

soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován). 

 

Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. 

Pořadatel tímto není vůči soutěžícím, kteří se účastní soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze 

strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

 

Pořadatel soutěže, 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. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. 

 

Pořadatel neodpovídá za nedoručení registračního formuláře, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se 

soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v 

průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti s 

internetovou sítí nebo její dostupností pro soutěžící. 
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Soutěžící přihlášením do soutěže, pro případ, že se stane výhercem, výslovně souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel jsou 

oprávněni bezplatně užít jejich křestní jméno a obec bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 

materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a výrobků pořadatele po dobu sto osmdesáti 

(180) dnů po skončení soutěže. 

 

Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti 

s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.  

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné 

reklamovat pouze přímo u dodavatele výher) a ani nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo 

poskytnuto. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.  

 

Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o všech záležitostech soutěže a 

výhrách v soutěži. Organizátor nebo pořadatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či 

soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. V 

případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění 

na webových stránkách www.panzani.cz 

 

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, u něhož 

bude mít podezření, že soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s 

dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. 

 

Dotazy na pořadatele a organizátora je možné v souvislosti se soutěží kontaktovat na uvedené e-mailové  adrese 

panzani@mlj.cz. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím emailové zprávy 

na panzani@mlj.cz v průběhu nebo nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později 

nebudou brány v potaz. 

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všech spolupracujících právnických a fyzických 

osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku („občanský zákoník“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených 

společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a na jeho místo nastupuje náhradní výherce, který bude za tímto 

účelem vylosován. 

 

Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.panzani.cz  

 

 

 

V Praze, dne 30.9.2021 

mailto:panzani@mlj.cz

