
Podmínky Vánoční soutěže 2022 s Kupi.cz a
Kaufland ČR
Kupi.cz vyhlašuje Vánoční soutěž o 3 dárkové poukázky na nákup dle vlastní volby
v Kauflandu za 3 000 Kč! Vyberte z letáku Kaufland výrobek, který nesmí chybět na vašem
štědrovečerním stole a zapojte se do soutěže o nákupy v Kauflandu!

Pořadatel
Pořadatelem soutěže je společnost Kupi.cz retail, s. r. o., IČ 02869802, sídlem Praha 5,
Radlická 3294/10, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 224583 („pořadatel“).

Termín a místo konání soutěže
● Soutěž probíhá v termínu ode dne 15. 12. 2022 do dne 20. 12. 2022 23:59:59 („doba

konání soutěže“).
● Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“) prostřednictvím

webové stránky Facebook.com a facebookového profilu Kupi.cz.

Mechanika soutěže
Soutěžící postupuje takto:

● Soutěžící navštíví elektronický leták Kauflandu na stránce Kupi.cz na odkazu
nakupi.cz/vanocni-soutez22, uvedeném u soutěžního příspěvku na facebookové
stránce Kupi.cz

● Soutěžící uvede pod soutěžní příspěvek na Facebooku Kupi.cz odpověď na
otevřenou otázku: „Který výrobek z aktuálního (platný 15. 12. 2022 až 20. 12. 2022)
letáku Kaufland, který nesmí chybět na vašem štědrovečerním stole?“

● Soutěžící se do soutěže může zapojit pouze jednou s jednou soutěžní odpovědí.

Výhry v soutěži

● Výhrou v soutěži je 1 x poukázka na nákup v Kauflandu v hodnotě 3 000 Kč, kterou
může soutěžící použít na nákup v jakékoliv prodejně Kaufland na území České
republiky („výhra“).

● Výhra bude výherci předána ve formě dárkové nákupní karty, která je tzv. nabitá na
hodnotu 3.000,-Kč. Výherce tak může svou výhru čerpat postupně.

● Celkem je do soutěže vloženo 3 ks výher.

https://nakupi.cz/vanocni-soutez22?fbclid=IwAR3cVlsaBfqqfcyqKxUVplT4rL63NRl2H9FmlVPMZvOCOy1V69vjw9Iq1Fs


Vyhodnocení výherce
● O výhercích soutěže v jednotlivých kategoriích rozhodne porota složená ze zástupců

společnosti Kupi.cz retail, s.r.o. na základě komentářů uvedených pod soutěžním
příspěvkem.

● Jména výherců budou zveřejněna 21. 12. 2022 na facebookové stránce Kupi.cz.

Předání výhry
● Výherci budou vyzváni prostřednictvím označení Facebooku a soukromé zprávy na

stránce Facebook.com.
● Pokud se společnosti Kupi.cz retail, s.r.o., nepodaří výherce soutěže kontaktovat

nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch
pořadatele.

● Pořadatel zašle výhru výhercům přepravní službou adresovanou pouze osobě
výherce. V případě, že výherce od přepravní služby nepřevezme výhru a výhra se
vrátí pořadateli, anebo v soutěžním formuláři uvedl výherce nesprávnou, neúplnou či
neexistující adresu, anebo P.O.Box, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku
na jakoukoliv kompenzaci

● Výhra bude výherci zaslána přepravní společností či prostřednictvím poštovních
služeb na adresu uvedenou v odpovědi na informační zprávu pořadatele, a to do 60
dnů od této odpovědi.

Ostatní podmínky soutěže
● Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice

starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Kupi.cz retail, s.r.o.,
a jejich rodinní příslušníci.

● Výhercem soutěže se může stát pouze soutěžící s doručovací adresou na území
České republiky na českém profilu.

● Soutěžící musí mít v době přihlášení do soutěže existující autentický profil na
sociální síti Facebook. Soutěžící je v této souvislosti povinen dodržovat všechna
pravidla užívání sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms.

● V případě porušení pravidel nebo důvodného podezření na porušení pravidel
soutěžícím nebo pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků
hlasování, je společnost Kupi.cz retail, s.r.o., oprávněna vyloučit ze soutěže a
odstranit jeho komentáře z facebookové stránky Kupi.cz. Za nekalé jednání se
považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např.
softwaroví roboti apod.) nebo pokus o ně. Při opakovaném porušení pravidel může
být soutěžící ze soutěže vyřazen úplně.

● Účastníci se také zavazují dodržovat aktuálně platné Všeobecné podmínky pro
užívání internetových stránek provozovaných společností Kupi.cz retail, s.r.o.,
https://www.kupi.cz/onas.

● Společnost Kupi.cz retail, s.r.o., je oprávněna soutěž kdykoliv ukončit bez udání
důvodu.



● Společnost Kupi.cz retail, s.r.o., nenese odpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo
ztrátu výher vzniklé během jejich zasílání.

● Výherci soutěže budou společností Kupi.cz retail, s.r.o., informováni prostřednictvím
speciálního příspěvku na dané sociální síti, a to v termínu podle specifikace v
příspěvku se zveřejněním soutěže, a následně vyzváni ke kontaktování pořadatele
prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti, a to za účelem domluvení
způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy. Pokud se společnosti Kupi.cz
retail, s.r.o., nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne
ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti Kupi.cz retail, s.r.o. Výhry
v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

● Pořadatelem soutěže je společnost Kupi.cz retail, s.r.o., sídlem Radlická 3294/10,
150 00 Praha 5, IČ 02869802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, C 224583.


