Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej akcie
„Vyhraj hokejové výhry každú hodinu.“
pravidlá pre SR
zo dňa 7. marca 2019
Cieľom tohto dokumentu je stanovenie úplných a presných pravidiel akcie „Vyhraj hokejový výhry každú
hodinu.“ (ďalej aj ako „akcia“ a/alebo „súťaž“) pre Slovenskú republiku (ďalej aj ako „pravidlá“).
1.

USPORIADATEĽ AKCIE

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, so sídlom Praha 9 – Kyje,
Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 50506
(ďalej len „usporiadateľ“).
2.

ORGANIZÁTOR AKCIE

Organizátorom akcie je spoločnosť up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, so sídlom Porážka 206/4, 602 00
Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, spisová značka C 35431 (ďalej ako
„organizátor“).
3.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Prevádzkovateľom súťažného online systému je spoločnosť MAYER/McCANN-ERICKSON, s. r. o., IČO: 31374093
Dúbravská cesta 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „technický partner akcie“).
4.

OBDOBIE A MIESTO KONANIA AKCIE

Akcia sa koná v čase od 15. 3. 2019 00:00:01 hod. do 10. 5. 2019 23:59:59 hod. vrátane na území Českej republiky
a na území Slovenskej republiky v miestach predaja súťažných nápojov, na sociálnych sieťach a webe www.cocacola.sk.
Akcia potrvá 57 súťažných dní, keď každý súťažný deň prebehne 48 súťažných kôl, teda každú hodinu trvania
súťaže 2 kolá.
Výhrou v súťaži je 2 736 hokejových výhier, ako je bližšie rozvedené v článku 8.1 týchto pravidiel (ďalej aj
„hokejové výhry“ alebo „výhry“). Výhry sú spoločné (spolu) pre Českú republiku a Slovenskú republiku.
Výhry sú rozdelené v závislosti na svojej hodnote a charakteru na výhry kategórie A a kategórie B (pozri prílohu č.
1: Prehľad výhier, ich počtu a rozdelenie do kategórie A a kategórie B) a to z dôvodov uvedených v čl. 6 a čl. 8
pravidiel.
5.

ÚČASTNÍCI AKCIE

Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov s adresou pre doručovanie na území
Slovenskej republiky, ktorá
a) kúpi v čase konania akcie aspoň jeden súťažný nápoj Coca-Cola so súťažnou etiketou, uschová si súťažnú
etiketu s unikátnym kódom alebo v prípade plechoviek súťažnej etiketu a unikátny kód uvedený na pliešku
k otvoreniu plechovky alebo
b) získa v čase konania akcie unikátny kód v rámci akejkoľvek reklamnej akcie usporiadateľa prostredníctvom
papierového letáčika či na sociálnych sieťach na internete v rámci akcie usporiadateľa
(ďalej len „účastník“).
Následne sa v čase konania akcie účastník musí zaregistrovať podľa inštrukcií na www.coca-cola.sk v súlade
s podmienkami uvedenými ďalej v týchto pravidlách.
V prípade výhry osoby vo veku 16 – 17 rokov je v prípade výhry z kategórie A (pozri prílohu č. 1 pravidiel)
podmienkou toho, aby mohla byť výhra z kategórie A odovzdaná, aby výhru prevzal zákonný zástupca, ktorý bude
zodpovedný za čerpanie výhry, (pozri. tiež čl. 8.3 týchto pravidiel).
Na akcii sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi a/alebo
spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii akcie.
6.

AKO ZÍSKAŤ CENU, rozlíšenie výhier na výhry kategórie A a kategórie B

Základnou podmienkou účasti na akcii a získania ceny je kúpa aspoň 1 ks nápojov uvedených nižšie, ktoré budú
mať v čase konania akcie súťažnú etiketu s unikátnym súťažným kódom, v prípade plechoviek súťažnú etiketu a
unikátny súťažný kód uvedený na pliešku k otvoreniu plechovky (ďalej len „súťažná etiketa“).

Súťažné nápoje:
Coca-Cola original taste 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can
Coca-Cola zero cukru zero kalorií 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can
(ďalej len „súťažné nápoje“)
Ďalšou možnosťou účasti na akcii a získania ceny je získanie unikátneho súťažného kódu v rámci akejkoľvek
reklamnej akcie usporiadateľa prostredníctvom papierového letáčika či na sociálnych sieťach na internete v rámci
akcie usporiadateľa.
1. fáza účasti v súťaži
Následne účastník na webe www.coca-cola.sk prostredníctvom online súťažného systému zaregistruje svoj unikátny
kód zo súťažnej etikety/pliešku a vyplní kontaktný e-mail a svoj vek a poskytne súhlas so spracovaním týchto
osobných údajov za účelom registrácie do súťaže, bez čoho nie je možné pokračovať v súťaži. Po registrácii a
zadaní súťažného kódu na webe dostane priamo na webe a súčasne aj elektronicky e-mailom informáciu, či vyhral
a akú kategóriu výhry.
2. fáza účasti v súťaži
V prípade výhry výherca dostane priamo na súťažnom webe a elektronicky e-mailom pokyny pre overenie nároku
na výhru a jej čerpania.
Aby mohla byť výhercovi výhra zaslaná / odovzdaná, musí na súťažnom webe vyplniť svoje ďalšie osobné údaje v
rozsahu mena, priezviska, adresy pre doručenie výhry, mail a telefón a udeliť súhlas s ich použitím na účely
odoslania / odovzdanie výhry.
V prípade, že výherca vo veku 16 - 17 rokov (tj. maloletý) vyhrá výhru kategórie A, môže ďalej v súťaži pokračovať
len tým spôsobom, že jeho zákonný zástupca na súťažnom webe vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno,
priezvisko, vek, adresu pre doručenie výhry, mail a telefón a udeliť súhlas s použitím jeho osobných údajov na
účely zaslania / prevzatie výhry v prospech maloletého výhercu.
V prípade výhier kategórie B udeľuje súhlas s použitím osobných údajov pre účely zaslania / prevzatie výhry
neplnoletý výherca sám.
Kúpou súťažných nápojov, schovaním súťažnej etikety s unikátnym kódom, schováním pliešku k otváraniu
plechovky s unikátnym kódom a/alebo získaním unikátneho kódu z papierového letáčika či prostredníctvom
sociálnej siete a registráciou kódu na www.coca-cola.sk sa fyzická osoba stáva účastníkom akcie s povinnosťou
dodržiavať stanovené pravidlá.
Opakovaná účasť na akcii je možná, vždy je však nevyhnutné registrovať nový unikátny súťažný kód. V jednom
súťažnom kole môže jeden účastník zaregistrovať aj viac unikátnych súťažných kódov.
Všetky súťažné etikety, z ktorých bol zadaný súťažný kód, alebo súťažné letáčiky s kódom, je potrebné uschovať
na následné preukázanie nároku na výhru. Unikátny súťažný kód je možné vždy použiť iba raz.
7.

SÚŤAŽNÉ KOLO

Akcia má 2 736 súťažných kôl, 48 kôl denne, 2 kolá každú hodinu. Každé súťažné kolo je ukončené vo chvíli, kedy
je do súťažného systému registrovaný platný unikátny kód účastníka, ktorý vykoná jeho registráciu ako prvý po
tom, kedy nastane okamih šťastné chvíľky podľa bodu 8 týchto Pravidiel.
Prvou sekundou po platnej registrácii podľa predchádzajúcej vety začína plynúť ďalšie súťažné kolo.
v čase medzi dvoma šťastnými chvíľkami k platnej registrácii, výhra tohto kola prepadá v prospech usporiadateľa.
8.

VÝHRY A SPÔSOB ICH URČENIA

8.1 VÝHRY
Usporiadateľ venoval do súťaže výhry v podobe hokejových výher.
Do súťaže je vložených celkem 2 736 hokejových výher. Konkrétne ide o 15 typov výhier rozdelených podľa hodnoty
do kategórie A a kategórie B. Výhry sú spoločné pre účastníkov z Českej aj Slovenskej republiky.
Konkrétny prehľad hokejových výhier a ich hodnôt je uvedený v prílohe č.1 týchto Pravidiel a na www.coca-cola.sk.
U hokejových výhier v podobe vstupeniek na zápasy 2019 IIHF majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, Slovensko
(ďalej len "2019 IIHF MS v ľadovom hokeji“) je známy dátum aj miesto ich čerpanie, ktoré nemožno meniť.
Účastník svojou účasťou v súťaži túto skutočnosť berie bezvýhradne na vedomie a súhlasí s tým.
Svojou účasťou na súťaži jej účastníci berú na vedomie, že súčasťou výhry nie sú náklady vynaložené na to, aby
účastník mohol svoju výhru čerpať (t. j. najmä prípadné cestovní náklady vynaložené do miesta čerpania výhry
v podobe vstupeniek na zápasy 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji ).
V prípade výhry vstupeniek na finálové zápasy 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji pre 2 osoby s osobným stretnutím
s Mariánom Hossom si Usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu mediálno známej osoby (športovca), s ktorou sa

výherca stretne, a to v prípade neočakávaných a neovplyvniteľných skutočnosťou, ktoré by znemožnili účasť
Mariána Hossu na týchto zápasoch.
8.2 SPÔSOB URČENIA VÝHRY
Výherca súťažného kola a príslušné hokejové výhry bude určený na základe súťažnej mechaniky tzv. šťastných
chvíľok, teda presne určených výherných okamihov vo formáte DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS (ďalej len „šťastná
chvíľka“).
Výhercom sa stane ten účastník, ktorý urobí registráciu unikátneho kódu ako prvý v poradí po okamihu, keď nastane
šťastná chvíľka pre dané súťažné kolo. O výhre teda rozhoduje presnosť a rýchlosť registrácie do akcie. Počas
trvania akcie prebehne 2 736 šťastných chvíľok. Jeden súťažný deň bude 48 šťastných chvíľok, každú hodinu 2
šťastné chvíľky.
Šťastné chvíľky budú pre všetky súťažné kolá vygenerované a uschované u organizátora súťaže akcie pred
začiatkom akcie.
Časy všetkých šťastných chvíľok budú zverejnené do 7 dní po skončení akcie na www.coca-cola.sk.
Jednotlivé súťažné kolá budú vyhodnocované v reálnom čase do niekoľkých desiatok sekúnd po registrácii účastníka
a zadaní unikátneho kódu, účastník bude oboznámený o výhre priamo na webe a súčasne aj elektronicky e-mailom
s pokynmi pre overenie nároku na výhru a jej čerpanie.
Jednotlivý účastník môže vyhrať v rámci celej akcie všetky výhry s tým, že neplnoletí výhercovi môžu výhry
kategórie A čerpať (prevziať) len prostredníctvom svojich zákonných zástupcov a to spôsobom, ako uvádza v
článku. 6 pravidiel. Jednoznačným identifikátorom účastníka sú jeho kontaktné údaje, ktoré uviedol pri registrácii
do súťažného online systému, a ďalej údaje uvedené pri preukázaní nároku na výhru.
Pre oznámenie výhry formou výherného e-mailu bude použitý e-mail, ktorý zadal účastník pri registrácii kódu.
Výherca musí postupovať presne podľa pokynov uvedených vo výhernom e-maile pre možnosť získania výhry
vrátane dodržania stanovených termínov pre prevzatie a čerpanie výhry. V prípade uvedenia
chybného/neexistujúceho e-mailu pri registrácii, prostredníctvom ktorého nebude možné zaslať výhercovi výherný
e-mail, výhra prepadá. Výherca musí potvrdiť prijatie určené výhry vrátane doplnenia kontaktných údajov a súhlasu
s ich spracovaním do 48 hodín od oznámenia výhry na webe www.coca-cola.sk alebo do 48 hodín od prijatia
výherného e-mailu.
Odovzdanie výhry výhercovi (v prípade výhier kategórie A jeho zákonnému zástupcovi) môže byť podmienené
fyzickým predložením výhernej súťažnej etikety alebo v prípade plechoviek súťažnej etikety a pliešku s výherným
kódom, s ktorou sa zúčastnil na akcii. Pokiaľ výherca nepredloží požadovanú súťažnú etiketu podľa pokynov, jeho
nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Výhercovi nevzniká nárok na akékoľvek iné
plnenie.
V prípade výhry z kategórie A za výhercu vo veku 16-17 rokov musia výhru prevziať jeho zákonný zástupca, tj.
osoba, ktorá uviedla svoje kontaktné osobné údaje v 2. fáze účasti, ako je uvedené v čl. 6 týchto pravidiel.
V opačnom prípade nebude výhra odovzdaná.
Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažité plnenie výmenou za ceny v akcii ani požadovať akékoľvek iné plnenia
než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Účasť na akcii ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou.
Pokiaľ si výhercovia (v prípade výhier kategórie A zákonní zástupcovia) v stanovenej lehote a na určenom mieste
svoje ceny neprevezmú, ich nárok na cenu zaniká a usporiadateľ je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného
uváženia.
Výhra je neprevoditeľná na inú osobu, výnimku predstavuje prevzatie výhry kategórie A zákonným zástupcom –
pozrite vyššie.
Účastníci s kódom zo súťažného produktu Coca-Cola zero cukru zero kalórií získavajú ako bonus kód zadarmo pre
ďalšiu účasť na súťaži.
Usporiadateľ akcie zaistí uhradenie prípadnej zrážkovej dane, ktorou sú zaťažené výhry v súlade s príslušnými
právnymi predpismi, popr. splnenie ďalších daňových povinností, ak sú s výhrami spojené.
8.3 SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY
Výhry budú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene na adresu uvedenú výhercom (popr.
zákonným zástupcom maloletého výhercu) pri potvrdení prijatí výhry podľa pokynov na www.coca-cola.sk. Výhry
budú odosielané najneskôr do 5 kalendárnych týždňov od potvrdenia prijatia výhry výhercom a vyplnení
kontaktných údajov pre zaslanie výhry, najneskôr však do 17. 05. 2019.
Výherca (príp. zákonný zástupca maloletého výhercu) je povinný uviesť všetky požadované údaje správne a úplne,
v opačnom prípade Usporiadateľ nemôže garantovať doručenie výhry.
V prípade výhry z kategórie A u osoby vo veku 16-17 rokov musia uviesť v 2. fáze účasti v súťaži (pozri. Čl. 6
pravidiel) svoje kontaktné údaje pre doručenie výhry zákonný zástupca výhercu starší ako 18 rokov.

V prípade uvedenia chybnej adresy výhercom (popr. zákonným zástupcom maloletého výhercu), nezodpovedá
Usporiadateľ za stratu či chybné dodanie zásielky a nie je povinný zabezpečiť náhradné plnenie v podobe novej
výhry či peňažného plnenia.

9.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci registrácie (tj. 1. fáza účasti v súťaži) účastník na webe www.coca-cola.sk poskytne usporiadateľovi akcie
informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu dátum narodenia a e-mailová adresa.
V prípade výhry (tj. 2. fáza účasti v súťaži) poskytne (i) účastník alebo (ii) v prípade výhry kategórie A u účastníka
vo veku 16-17 rokov jeho zákonný zástupca usporiadateľovi informovaný súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov v rozsahu dátum narodenia, e-mailová adresa, meno a priezvisko, platná doručovacia adresa, telefonický
kontakt.
Účelom spracovania osobných dát je vyhodnotenie súťaže a komunikácie s výhercami súťaže, popr. ich zákonnými
zástupcami. Doba spracovania je po dobu súťaže a jej vyhodnotenia, maximálne 1 rok.
Osobné údaje účastníkov, popr. zákonných zástupcov v rozsahu uvedenom budú spracovávané usporiadateľom,
ako správcom osobných údajov, a organizátorom a technickým správcom, ako spracovateľovi, na základe súhlasu
daného účastníkmi pri registrácii na súťažnej webovej stránke (1. fáza účasti v súťaži) a súhlasu daného výhercovi
(alebo ich zákonnými zástupcami) pri potvrdení nároku na výhru (2. fáza účasti v súťaži).
Účastník súťaže, popr. zákonný zástupca maloletého výhercu má právo súhlas kedykoľvek odvolať na mail
soutez@upagency.cz a právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne
obmedzenie spracovania, právo na námietku proti spracovaniu, právo na prenosnosť týchto údajov k inému
správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník alebo zákonný zástupca účastníka slobodne,
dobrovoľne, ničím nepodmienečne a informovane po zoznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní
osobných údajov.
10. ĎALŠIE USTANOVENIA
Do akcie nebudú zaradení tí účastníci, ktorí registrujú neplatný kód, kód už raz registrovaný a ďalej neúplné
registrácie.
Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ zistí, prípadne bude mať oprávnené
podozrenie, že došlo k podvodnému alebo nekalému konaniu zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá
dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, eventuálne ku konaniu, ktoré nezodpovedá pravidlám fair play
alebo pravidlám tejto akcie.
V prípade, že maloletý výherca v prípade výhry kategórie A nesplní podmienku toho, aby jeho zákonný zástupca
uviedol usporiadateľovi svoje osobné údaje za účelom zaslania výhry spolu s udelením súhlasu pre užitie osobných
údajov pre daný účel a danú výhru pre maloletého výhercu prevzal, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.
11. INFOLINKA
Telefonická infolinka k súťaži: +421 903 770 775 je v prevádzke v pracovných dňoch v období konania akcie od 9.00
do 17.00 hodiny.
E-mailová infolinka: soutez@upagency.cz je v prevádzke v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hodiny.
12. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA
Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho voľného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa
akcie.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť akciu bez akejkoľvek
náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových
stránkach súťaže www.coca-cola.sk.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci event. utrpeli
v priebehu čerpania výhry. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a títo nemajú
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
Organizátor a usporiadateľ akcie nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkom akcie alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa,
respektíve nevyužitím výhry.

Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných materiáloch
majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie. Jediným právne záväzným
dokumentom k akcii sú tieto úplné pravidlá.
Zobrazenie výher či voucherov k ich čerpaniu na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a
pod.) nemusí presne odpovedať ich skutočnej podobe.

13. PRAVIDLÁ SÚ K DISPOZÍCII
Úplné pravidlá tejto akcie sú k dispozícii na www.coca-cola.sk. Všetci účastníci akcie sú týmito pravidlami viazaní.
Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

V Prahe dňa 7. marca 2019

Usporiadateľ:

Coca-Cola Česká republika, s.r.o.

Príloha č.1: Prehľad výhier, ich počtu a rozdelenie do kategórie A a kategórie B
Název výhry

Kategória výhry

Počet výhier

Oficiálne vstupenky na finálové zápasy 2019 IIHF MS pre 2 osoby s osobným stretnutím s Mariánom Hossom

A

4

350 € až 700 €

Oficiálne vstupenky na semifinálové zápasy 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

4

400,00 €

Oficiálne vstupenky na štvrťfinálové zápasy 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

8

200,00 €

Oficiálne vstupenky na zápasy základné skupiny 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

118

150,00 €

Oficiálna mikina 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

400

45,00 €

Oficiálna bunda 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

34

55,00 €

Oficiálny dres 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

400

60,00 €

Oficiálne tričko 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

200

30,00 €

Oficiálna športová taška 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

200

40,00 €

Oficiálny puk Coca-Cola 2019 a kartička Mariána Hossu

B

500

6,00 €

Oficiálny hrnček 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

100

8,00 €

Oficiálna kľúčenka 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

218

6,00 €

Oficiálne vrecko 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

200

15,00 €

Oficiálny šál 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

200

18,00 €

Oficiálna šiltovka 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

150

20,00 €

Hodnota výhry s DPH

