
PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
pořádané k příležitosti 10. výročí Kupi.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI

Název Soutěže: Slavíme 10 let a rozdáváme dárky za 350 000 Kč („Soutěž“)

Doba konání Soutěže: od 17. 10. 2022 do 31. 10. 2022 ve 23:59:59 hod

Místo konání Soutěže: online na webové stránce www.kupi.cz/soutez („Soutěžní web“)

POŘADATEL SOUTĚŽE

Tuto Soutěž pořádá a organizuje společnost Kupi.cz retail, s.r.o., IČO: 028 69 802, se sídlem Radlická

3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze pod spisovou značkou C 224583 („Pořadatel“). Pořadatel tímto stanovuje úplné podmínky a

pravidla Soutěže, jejichž znění najdete na Soutěžním webu.

SOUTĚŽÍCÍ A PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

1. Do Soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která je registrovaným uživatelem portálu

Kupi.cz („Kupi.cz“) umístěného na webových stránkách https://www.kupi.cz/ („Soutěžící“). Na

Kupi.cz se může uživatel přihlásit/registrovat prostřednictvím svého uživatelského účtu Seznam.cz

nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu na sociální síti Facebook nebo přes Apple ID dle

podmínek portálu Kupi.cz.

2. Každý Soutěžící musí mít po Dobu konání Soutěže zřízený vlastní účet na portálu Kupi.cz a

dodržovat podmínky Kupi.cz dostupné na webových stránkách https://www.kupi.cz/.

3. Soutěžící mladší 18 let se může Soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného

zástupce. Pořadatel může po Soutěžícím kdykoliv žádat písemné doložení tohoto souhlasu.

V případě, že Soutěžící mladší 18 let tento souhlas ani dodatečně nedoloží, může Pořadatel

takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyloučit.

OMEZENÍ ÚČASTI V SOUTĚŽI

1. Každý Soutěžící se smí účastnit Soutěže pouze po přihlášení do svého uživatelského účtu na

Kupi.cz s využitím své registrované e-mailové adresy a nesmí k účasti v Soutěži využívat

uživatelský účet nebo e-mailovou adresu jiné osoby. V opačném případě může Pořadatel

Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyloučit.

2. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru

k Pořadateli. Vyloučeny jsou také ti, kdo jsou k těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tyto osoby

jakkoliv podílejí na organizaci a vyhodnocení Soutěže.
1

http://www.kupi.cz/soutez
https://www.kupi.cz/
https://www.kupi.cz/


3. Ze Soutěže může Pořadatel vyloučit také Soutěžícího, který nesplní nebo poruší tyto soutěžní

podmínky nebo podmínky portálu Kupi.cz nebo pokud o tom bude mít Pořadatel důvodné

podezření. Soutěžící nesmí soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy

nebo dobré mravy.

4. Vyloučení Soutěžícího pro účely těchto soutěžních podmínek znamená, že bude vyřazen ze

slosování o výhry.

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE (SOUTĚŽNÍ ÚKOL)

1. Do Soutěže se Soutěžící zapojí vyplněním soutěžního formuláře na Soutěžním webu („Soutěžní
formulář“). Soutěžní formulář se skládá z:

1.1. pěti soutěžních otázek, přičemž u každé soutěžní otázky má Soutěžící na výběr ze tří

odpovědí označených A, B a C. Soutěžící vybere jednu variantu odpovědi, kterou považuje

za správnou;

1.2. bonusové otevřené tipovací otázky, na kterou může Soutěžící volně odpovědět.

2. Pro vyplnění Soutěžního formuláře je nutné přihlásit se do uživatelského účtu na Kupi.cz.

3. Podmínkou pro vyplnění Soutěžního formuláře a zúčastnění se Soutěže je uvedení svého

opravdového jména, příjmení (kontaktní e-mailová adresa již bude předvyplněna dle e-mailové

adresy, kterou se Soutěžící registroval na portálu Kupi.cz) a udělení souhlasu s těmito soutěžními

podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Soutěžící může dobrovolně uvést své telefonní

číslo.

4. Soutěžní formulář je odeslán v momentě, kdy Soutěžící klikne na tlačítko „Odeslat do soutěže“.

5. Soutěžní formulář může Soutěžící vyplnit pouze jednou.

6. Soutěž bude probíhat ve třech soutěžních kategoriích, a to:

6.1. vyplněním soutěžního formuláře („Soutěž za účast“);

6.2. zodpovězením všech soutěžních otázek v Soutěžním formuláři („Soutěž za správné
odpovědi“);

6.3. zodpovězením bonusové tipovací otázky („Tipovačka“).

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

1. Pravidla účasti v jednotlivých soutěžních kategoriích jsou následující:

Soutěž za účast

1.1. Každý Soutěžící, který vyplní Soutěžní formulář, bude automaticky zařazen do slosování o

výhry z této soutěžní kategorie, bez ohledu na správnost odpovědí.
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Soutěž za správné odpovědi

1.2. Každý Soutěžící, který vyplní Soutěžní formulář a zodpoví správně všech 5 soutěžních

otázek, bude automaticky zařazen do slosování o výhry z této soutěžní kategorie.

1.3. Na každou soutěžní otázku je pouze jedna správná odpověď.

1.4. Rozhodné datum pro soutěžní otázky je 25. 9. 2012 až 24. 9. 2022.

1.5. Pokud počet Soutěžících, kteří správně zodpoví všech 5 soutěžních otázek, bude nižší než

počet výher v této soutěžní kategorii, budou zbylé nerozdělené výhry postoupeny do

soutěžní kategorie Soutěž za účast.

Tipovačka

1.6. Každý Soutěžící, který vyplní Soutěžní formulář a zodpoví bonusovou tipovací otázku,

bude automaticky zařazen do soutěžní kategorie Tipovačka o výhru z této soutěžní

kategorie.

1.7. Na bonusovou tipovací otázku je pouze jedná správná číselná odpověď. Soutěžící, který

zodpoví bonusovou tipovací otázku správně, vyhrává v této soutěžní kategorii.

1.8. Pokud bonusovou otázku nezodpoví správně žádný Soutěžící, vyhraje Soutěžící, který byl

svou odpovědí na bonusovou tipovací otázku nejblíže správné odpovědi.

1.9. Pokud někteří Soutěžící odpověděli na bonusovou tipovací otázku stejně nebo tak, že je

jejich výsledek rovný, vyhraje ten Soutěžící, který odeslal dříve Soutěžní formulář.

1.10. Rozhodné datum pro bonusovou tipovací otázku je 31. 10. 2022 23:59:59.

2. Soutěžící může být zároveň zařazen do slosování ve všech soutěžních kategoriích. Pokud však

bude vybrán jako výherce v jedné kategorii, nebude již moci vyhrát v žádné další kategorii. Jako

první se vybírá výherce Tipovačky, dále se losují výherci Soutěže za správné odpovědi a jako

poslední se losují výherci Soutěže za účast. Pokud tedy např. některý Soutěžící bude vylosován

jako výherce Soutěže za správné odpovědi, již se nemůže stát výhercem Soutěže za účast.

VÝHRY V SOUTĚŽI

1. V Soutěži je možné vyhrát následující věcné výhry v závislosti na soutěžní kategorii.

2. V Soutěži za účast je možné vyhrát:

Místo Seznam výher

1.–32. Penny poukaz 1 000 Kč

33.–37. Grizly poukaz 1 000 Kč
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3. V Soutěži za správné odpovědi je možné vyhrát:

Místo Seznam výher

1. Infrasauna Marimex Popular 4001 L

2. Vířivý bazén Marimex Pure Spa Plus

3.–5. Kuchyňský robot Sencor

6. Penny poukaz 10 000 Kč

7.–9. Plnoautomatický kávovar Tchibo Esperto Pro

10.–12. Mikrosystém Sencor

13. Penny poukaz 5 000 Kč

14.–16. Zubní kartáček Sencor

17. Penny poukaz 3 000 Kč

18.–20. Olejový radiátor Sencor

21.–24. Panenka Baby Annabell

25.–27. DAB radiopřijímač Sencor

28.–30. Voděodolný bluetooth reproduktor Sencor

31.–33. Přenosný reproduktor Sencor

34.–43. Balíček Grizly

44.–47. Kolébka Baby Annabell

48.–50. Vana Baby Annabell

51.–70. Chytré hodinky Little Tikes Tobi 2 

71.–74. Adventní kalendář Baby Annabell 

75. Adventní kalendář Grizly Mamadomisha

76.–84. Chytrá kuchyňská váha s bluetooth Sencor

4. V Tipovačce je možné vyhrát:

Místo Seznam výher

1. Infrasauna Marimex Popular 4001 L

(společně „Výhry“ nebo každá jednotlivě jako „Výhra“).

5. Každý Soutěžící může v Soutěži vyhrát jen jednu Výhru, a to pouze v jedné soutěžní kategorii.

6. Výhru může Pořadatel nahradit jinými věcnými cenami stejné či podobné hodnoty. Výherci po

Pořadateli nemají právo požadovat namísto Výhry žádná finanční ani jiná plnění.

7. Účastí v Soutěži Soutěžícímu nevzniká právní nárok na Výhru a není možné ji právně vymáhat.

8. Tři Výhry – 2x Infrasauna Marimex Popular 4001 L a 1x Vířivý bazén Marimex Pure Spa Plus jsou

předmětem srážkové daně dle platných právních předpisů, odvedení příslušné daně zajistí

Pořadatel.
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JAK PROBÍHÁ VÝBĚR VÝHERCE

1. Výherce soutěžní kategorie Soutěž za účast a Soutěž za správné odpovědi bude určen losováním

provedeným Pořadatelem Soutěže. Losováno bude ze všech Soutěžících, kteří řádně splní tyto

soutěžní podmínky vč. podmínek pro účast v dané soutěžní kategorii.

2. Losování proběhne neveřejně do 5 pracovních dnů od konce Doby konání Soutěže za přítomnosti

zástupců Pořadatele, přičemž z celého procesu bude vyhotoven písemný zápis.

3. Výherce soutěžní kategorie Tipovačka bude vybrán podle nejsprávnější odpovědi, pokud řádně

splní tyto soutěžní podmínky vč. podmínek pro účast v dané soutěžní kategorii.

4. Každý Soutěžící může být vybrán jako Výherce pouze jednou, a to pouze v jedné soutěžní

kategorii.

VYHLÁŠENÍ A KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCE

1. Výhercem se stane Soutěžící, který splní tyto soutěžní podmínky a bude vylosován Pořadatelem

v jedné ze soutěžních kategorií („Výherce“).

2. Správné odpovědi na soutěžní otázky a bonusovou tipovací otázku ze Soutěžního formuláře

společně se seznamem Výherců Pořadatel zveřejní na webové stránce

https://www.kupi.cz/magazin/ nejpozději do 5 pracovních dnů od slosování Výherců Soutěže.

3. Výherce bude o Výhře informován e-mailem, který uvedl jako kontaktní v rámci Soutěžního

formuláře, do 10 pracovních dnů od slosování Výherců. V tomto informačním e-mailu Pořadatel

vyzve Soutěžícího, aby Pořadateli zaslal údaje k zaslání Výhry.

4. Pokud Výherce nezareaguje na e-mail informující o Výhře do 10 pracovních dnů od doručení

tohoto informačního e-mailu nebo ve stejné lhůtě neposkytne součinnost pro to, aby mu mohla být

Výhra zaslána, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele a Výherce ji nezíská.

5. Pořadatel nenese odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry nedostane, ani

za případné nedoručení Výhry pro pochybení či nesoučinnost na straně Soutěžícího.

PŘEDÁNÍ VÝHRY

1. Výhra bude Výherci zaslána přepravní společností či prostřednictvím poštovních služeb na adresu

uvedenou v odpovědi na informační e-mail Pořadatele, a to do 30 dnů od této odpovědi.

2. Adresa, kam si Výherce nechá zaslat Výhry, musí být na území České republiky. V případě, že

Soutěžící takovou adresu nemá, může si Výhru vyzvednout osobně na adrese na území České

republiky, kterou mu sdělí Pořadatel. V případě, že Výherce nesdělí doručovací adresu na území

České republiky a ani si Výhru nevyzvedne osobně do 30 dnů od sdělení adresy pro osobní

převzetí, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele a Výherce ji nezíská.

5

https://www.kupi.cz/magazin/


3. V případě, že si Výherce Výhru nevyzvedne, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele a Výherce ji

nezíská. Dodatečné zaslání Výhry není možné.

POŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

1. Zapojením do Soutěže Soutěžící souhlasí a je srozuměn s tím, že Pořadatel může v případě jeho

výhry pořizovat nebo ho požádat o pořízení fotografických či audiovizuálních záznamů z čerpání

nebo předání Výhry, při které bude pořízena jeho podobizna a dále zpracována po dobu 5 let od

skončení Doby konání Soutěže pro marketingové a propagační účely Pořadatele (např. na

internetu, v médiích apod.). Stejně tak Soutěžící výslovně souhlasí s použitím svého křestního

jména a prvního písmena příjmení pro účely popsané v předchozí větě po stejnou dobu.

2. V případě, že Pořadatel požádá Výherce o zaslání fotografických či audiovizuálních záznamů,

Výherce takové záznamy dodá do 14 dnů od žádosti Pořadatele v online formě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je

dodržovat.

2. Pořadatel neodpovídá za funkčnost Soutěžního webu a jiné technické problémy při přenosu dat

na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového vybavení, které sám

Pořadatel neovlivní.

3. Pořadatel může tyto soutěžní podmínky kdykoliv změnit, a to i v Době konání Soutěže. Soutěž

tedy může zkrátit, přerušit, změnit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud Pořadatel soutěžní podmínky

změní, nahraje jejich aktuální znění na stejné místo, kde se nachází i tyto soutěžní podmínky.

4. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži.

5. Tyto soutěžní podmínky se řídí právním řádem ČR a nabývají účinnosti dne 17. 10. 2022.

6. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se můžete obrátit na e-mailovou adresu

podpora@kupi.cz.

V Praze dne 17. 10. 2022
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