Kompletní pravidla spotřebitelské soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost ZIMBO CZECHIA, s.r.o., se sídlem Na Zátorách 8/613, Praha
7, PSČ 170 00, IČO 61250988, Spis. zn. C 29070 vedená u Městského soudu v Praze.
Soutěž probíhá na všech prodejnách Novák maso uzeniny, od pondělí 23. 3. 2015 do středy 1. 4.
2015.
Každý zákazník s účtenkou ve výši 300 Kč a více za nákup vybraných Novákových výrobků
v libovolné kombinaci v prodejnách Novák maso uzeniny dostane zdarma 1ks Francouzského
bagetového salámu, v případě vyprodání 1ks Královskou klobásu. Tuto odměnu za nákup obdrží
zákazník na místě při provedení tohoto nákupu. Tento dárek k nákupu platí od středy 25. 3. 2015
do středy 1. 4. 2015
Dále má každý zákazník s platnou účtenkou v hodnotě 300 Kč a více za nákup vybraných
Novákových výrobků šanci vyhrát ceny od pořadatele soutěže. Pokud zákazník tuto účtenku
zaregistruje na webových stránkách pořadatele www.novakmasouzeniny.cz, kde vyplní všechny
pořadatelem určená povinná pole: Jméno, příjmení, rok narození,e-mailovou adresu, telefonní číslo,
číslo této účtenky, výši nákupu uvedenou na účtence a datum nákupu, bude automaticky zařazen do
soutěže.
Zákazník s účtenkou s nejvyšší hodnotou nákupu vybraných Novákových výrobků, vyhrává hlavní
cenu. Zákazník s účtenkou v pořadí od druhého do devátého umístění podle výše hodnoty nákupu
vybraných Novákových výrobků vyhrává druhou vedlejší cenu.
O výhru se může přihlásit také nezletilá osoba v případě, že při převzetí výhry bude účasten i její
zákonný zástupce.
Platnou účtenkou se rozumí účtenka, která byla vystavena některou z prodejen Novák maso
uzeniny, v době konání soutěže obsahující vybrané Novákovi výrobky v minimální hodnotě
300 Kč.
Finálový výběr výherních účtenek proběhne ve čtvrtek 2. 4. 2015.
Druhá vedlejší cena: Dárková kazeta
Druhou vedlejší cenu vyhrává zákazník s platnou účtenkou, která se dle hodnoty nákupu vybraných
Novákových výrobků umístila v pořadí od 9. místa po 2. místo.
Hlavní cena: Celé jehně
Hlavní cenu vyhrává zákazník s platnou účtenkou, která se dle hodnoty nákupu vybraných
Novákových výrobků umístila v pořadí na 1. místě.
Hlavní výhra bude předána po domluvě s výhercem ve dnech 3. 4. 2015 až 4. 4. 2015 na prodejně,
kde byl nákup uskutečněný, a po předložení originální soutěžní účtenky.
Vedlejší výhra bude předána po domluvě s výherci v týdnu od 7. 4. do 10. 4. 2015 na prodejně,
kde byl nákup uskutečněný, a po předložení originální soutěžní účtenky.
Jak se zúčastnit? Je to jednoduché!!!
1. nakupte v prodejnách Novák maso uzeniny vybrané zboží v minimálně hodnotě 300 Kč

2. účtenku, kterou dostanete od obsluhy, zaregistrujte na webových stránkách pořadatele
www.novakmasouzeniny.cz v sekci Soutěž
3. následně si účtenku uschovejte pro předložení před předáním výhry
4. tímto se automaticky zařazujete do soutěže o celkem 9 cen
5. registrací na webových stránkách souhlasíte s podmínkami soutěže
6. následně Vás budeme telefonicky kontaktovat pro upřesnění času a místa předání výhry
7. dostavíte se v uvedený termín pro svou výhru, předložte originální platnou účtenku a výhra je
Vaše!
Souhlas se zpracováním osobních údajů výherců a zveřejnění fotografií finálových výherců
Přihlášením se k výhře dává výherce pořadateli v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., v platném
znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní
číslo, případně v rozsahu dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži
poskytne. Tento souhlas výherce uděluje za účelem předání ceny v soutěži a dále pro marketingové
účely pořadatele. Výherce rovněž souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a bydliště
na webových stránkách pořadatele. Výherci finálového slosování berou na vědomí, že v rámci
předávání hlavních cen budou pořizovány fotografie, které budou poté za účelem propagace
pořadatele umístěny na jeho webových stránkách, příp. na jiných propagačních materiálech
pořadatele. Výherce při předávání cen souhlasí s pořizováním fotografií své osoby, jakož
i s jejich zveřejněním způsobem a za účelem shora uvedeným. Souhlas se zpracováním osobních
údajů se uděluje na dobu 5 let od jeho poskytnutí. Výherce, který takto poskytl pořadateli osobní
údaje, má právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000
Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze
v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona
a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
Ostatní ujednání:
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících
s pořádáním soutěže, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, odvolání či úpravy jejích pravidel,
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podobu jednotlivých cen při zachování jejich finanční hodnoty.
Výherce bere na vědomí, že výhru nelze vyplatit v penězích. Na výhru neexistuje právní nárok.
V případě zmeškání lhůty k přihlášení se o výhru nebo k vyzvednutí si výhry není pořadatel povinen
cenu výherci předat. Za úplná a konečná jsou považována pouze pravidla zveřejněná na webových
stránkách pořadatele. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být
ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí.
V Praze dne 18. 3. 2015

