
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 
„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 let!“  

 
 
POŘADATEL SOUTĚŽE 
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČ: 457 99 504, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále 
jen „Pořadatel“). 
 
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČ: 290 24 463, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále 
jen „Organizátor“) 
 
TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE 
2FRESH s.r.o. se sídlem v Praze 3, Bořivojova 878/35, 130 00, Česká republika, IČ: 274 42 195, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 113067 (dále jen 
„Technický správce“). 
 
NÁZEV SOUTĚŽE  
„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 let!“ (Dále jen „Soutěž“) 
 
MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE 
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“) v období od 1. 3. 2020 00:00:00 hod. 
do 30. 6. 2020 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání soutěže“).  
 
 
1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 
 
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 18 let s doručovací adresou na území České 
republiky. 
 
Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a 
v Době jejího konání provede alespoň jednu platnou soutěžní registraci (dále jen „Soutěžící“). 
 
 
2. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY 
 
Za soutěžní výrobky se pro účely této Soutěže považují výrobky Pořadatele:  

- NESCAFÉ® CLASSIC 200 g 
- NESCAFÉ® CLASSIC CREMA 200 g 



zabalené v soutěžním obalu upozorňujícím na tuto Soutěž, a obsahující na vnitřní straně unikátní sedmimístný 
alfanumerický kód (dále jen „Soutěžní kód“), (dále jen „Soutěžní výrobek“). 
 

 
 
 
 
 
3. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU A REGISTRACE DO SOUTĚŽE 
 

3.1. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU 
 

Soutěžící zakoupí v libovolném maloobchodu, velkoobchodu či e-shopu v Místě konání soutěže alespoň dva 
Soutěžní výrobky (může se jednat o 2 separátní nákupy). Nákup Soutěžních výrobků je možné provést i před 
začátkem Doby konání soutěže, nejpozději však do konce Doby konání soutěže, vždy ale jen výrobky označené 
soutěžním obalem viz čl. 2. 
 Soutěžící je povinen uschovat si: 

− veškeré obaly od Soutěžních výrobků obsahující Soutěžní kód, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to až do 
okamžiku vypořádání výher v Soutěži.  

− veškeré účtenky prokazující nákup Soutěžních výrobků (se kterými se zúčastnil Soutěže), a to až do 
okamžiku vypořádání výher v Soutěži. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání Soutěžního 
nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek o zaplacení z 
elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, 
že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy Soutěžních výrobků, je nutné k prokázání soutěžního 
nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s 
vypsáním názvu všech zakoupených Soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí 
přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány těmito soutěžními 
pravidly. 

 
 V případě vylosování bude Soutěžící vyzván k doložení jak originálů všech obalů Soutěžních výrobků 
obsahujících Soutěžní kódy, jež byly uvedeny v soutěžních registracích učiněných daným Soutěžícím, tak i 
daňových dokladů (účtenek/faktur, dále společně jen „Účtenka“) prokazující nákup těchto Soutěžních výrobků 



(Soutěžní kódy, jakožto i účtenky prokazující uskutečnění nákupu Soutěžních výrobků musí být čitelné a obaly 
celé, účtenky musí obsahovat název Soutěžního výrobku a zakoupený počet Soutěžních výrobků) – pokud 
Soutěžící uvedené nedoloží, nestane se výhercem a veškeré jeho soutěžní registrace budou ze Soutěže 
vyřazeny. Na jeho místo poté nastupuje náhradní výherce, tento postup bude opakován max. 101× (viz dále). 
Pokud tímto postupem nedojde k určení výherce v Soutěži, výhra propadá Pořadateli Soutěže, který je oprávněn 
rozhodnout o jejím dalším užití. 
 
Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za případy, kdy na obalu zakoupeného Soutěžního výrobku není uveden 
Soutěžní kód. Soutěžícímu v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu. 
 

3.2. REGISTRACE NA SOUTĚŽNÍM WEBU 
 

Po provedení nákupu Soutěžních výrobků Soutěžící navštíví v Době konání soutěže internetové stránky 
www.soutez.nescafe.cz (dále jen „Soutěžní web“), kde provede registraci do soutěže. 
 
Soutěžící provede soutěžní registraci (resp. zaregistruje pod svými kontaktními údaji dva konkrétní Soutěžní 
kódy) prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Soutěžním webu, do kterého zadá:  
1. jméno, příjmení, telefonní číslo (na mobilní telefon) a platnou e-mailovou adresu, 
2. dva Soutěžní kódy (tzn., pro registraci do Soutěže je nutné vždy zakoupit alespoň dva Soutěžní výrobky).  
3. Následně, pro úspěšné dokončení registrace Soutěžící  

a) potvrdí, že se seznámil s pravidly této Soutěže, vyjadřuje s nimi dobrovolně svůj výslovný souhlas a 
zavazuje se je dodržovat a že je osobou starší 18 let;  

b) dobrovolně vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže, kontrolu Soutěže a 
předání výhry podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 1 pravidel (Soutěžící bere na vědomí, že 
v případě, že tento souhlas neudělí, nebude moci být zařazen do Soutěže); a prostřednictvím tlačítka 
„Odeslat“ odešle takto řádně vyplněný registrační formulář Technickému správci Soutěže.  

c) Soutěžící bude rovněž moci (v rámci kompletace registračního formuláře), v případě svého zájmu, 
udělit zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka svůj dobrovolný souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro marketingové účely podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 2 těchto pravidel.  

 
Okamžikem doručení řádně vyplněného registračního formuláře Technickému správci Soutěže (obsahujícího 
validní, v Soutěži dříve nepoužité dva Soutěžní kódy) jsou Soutěžícímu do tohoto formuláře zadané Soutěžní 
kódy registrovány do Soutěže (dále jen „Soutěžní registrace“). O úspěšné Soutěžní registraci je Soutěžící 
informován zprávou zobrazenou na obrazovce zařízení, ze kterého Soutěžní registraci provedl. 
 
Každý Soutěžní kód obsahuje unikátní kombinaci znaků, kterou je možné pro účast v Soutěži (Soutěžní registraci) 
použít pouze jednou. Opakovaný pokus o nahrání téhož Soutěžního kódu není technicky možný – v případě, kdy 
je při pokusu o registraci do soutěže uveden neexistující, nebo již registrovaný Soutěžní kód, nebude tento kód 
do soutěže zařazen a soutěžící je o tomto jednání informován chybovou hláškou, že není možní tento kód využít. 
 

http://www.soutez.nescafe.cz/


Každý jednotlivý Soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou a telefonním 
číslem. 
 
Opakovaná účast v Soutěži je podmíněna vždy novou Soutěžní registrací, tzn. dalšího nákupu, popř. nákupů dvou 
Soutěžních výrobku a řádnou registrací dvou nových Soutěžních kódů. 
 
 
4. VÝHRY A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ  
 

4.1. VÝHRY V SOUTĚŽI 
 

Do Soutěže je vložena následující výhra: 
 
Renta ve výši 30 000 Kč měsíčně na 10 let 

 
- Celkem je do Soutěže vložen 1 ks výhry.  
- Výhra bude výherci vyplácena na sdělený bankovní účet, a to po dobu deseti let v jednotlivých 

měsíčních splátkách ve výši 30 000 Kč. Celkem tak bude na účet výherce odeslána částka ve výši 
3 600 000 Kč. 
Pro vyloučení pochybností, výhru není možné vyplácet v hotovosti. 

- Pokud by měla být částka zasílána na jiný než korunový účet vedený u banky se sídlem v České 
republice, pak Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá ani neručí za finální výši 
částky, která bude připsána na účet výherce v měně, ve které je sdělený účet veden – a to z důvodu, 
že převod částky probíhá dle aktuálního kurzu příslušných bank (a dále také z důvodu, sražení 
poplatku za eventuální zahraniční platbu, či jiné poplatky stanovené bankou výherce). Výherce nemá 
nárok na jakékoliv navýšení jemu připsané částky.   

- Výhru do Soutěže vkládá Pořadatel Soutěže. 
- Výhru není možné vyplatit najednou či v jiných intervalech a výších splátek. V případě smrti výherce 

přechází právo čerpat výhru na jeho dědice. 
- Výhru není možné převést na jinou osobu, převedení je možné pouze v případě úmrtí výherce, 

v ostatních případech možné není.  
 
(dále jako „Výhra“) 
 

Svou účastí v Soutěži Soutěžící uděluje výslovný souhlas k pořízení a šíření (Pořadatelem nebo jím určenou 
osobou) fotografií a videa (dále též společně jako „Záznam“) zachycujících osobu Soutěžícího včetně všech 
dalších projevů osobní povahy v rámci oficiálního předávání Výhry. Souhlas se poskytuje ode dne pořízení 
Záznamu, v neomezeném územním a časovém rozsahu, v neomezeném množství (počtu) užití a ke všem 
způsobům užití a šíření. Pořadatel, resp. jím určená osoba, je oprávněn Záznamy zachycující osobu Soutěžícího 
včetně všech dalších projevů osobní povahy doplňovat, měnit, zpracovávat, zkracovat, zužovat, přepracovávat 
atp., a to sám nebo prostřednictvím třetích stran, a to jakýmkoliv způsobem a bez jakýchkoliv omezení. 
Pořadatel je oprávněn uvedený souhlas (v uvedeném rozsahu) dále udělit třetím osobám. Uvedený souhlas 



Soutěžící uděluje bezúplatně. Soutěžící se zavazuje uvedená oprávnění Pořadatele písemně potvrdit 
v předávacím protokolu k Výhře. 
 
V případě, že bude v rámci Soutěže učiněno méně platných Soutěžních registrací, než je Výher vložených do 
Soutěže, popř. nebude možné Výhru udělit z jiných relevantních důvodů (v souladu s těmito pravidly), propadá 
Výhra Pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití. 
 

4.2. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE 
 
Výherce bude určen losováním provedeným elektronickým systémem Technického správce Soutěže. Losování 
proběhne dne 2. 7. 2020, a to tak, že bude za přítomnosti notáře ze všech v Době konání Soutěže učiněných 
platných Soutěžních registrací vylosována jedna Soutěžní registrace s tím, že Soutěžící, který tuto Soutěžní 
registraci učinil, se v případě splnění všech podmínek Soutěže stane Výhercem v Soutěži. Dále v rámci tohoto 
losování bude vylosováno dalších 100 Soutěžních registrací (musí se však jednat o registrace různých Soutěžících 
– v případě vylosování Soutěžní registrace již vylosovaného Soutěžícího se dolosování opakuje) pro případ, že by 
si původně vylosovaný Soutěžící Výhru nepřevzal či nesplnil jiné podmínky Soutěže dle těchto pravidel (dále jen 
jako „Losování“).  
 
Soutěž má tedy celkem 1 Výherce. O průběhu Losování Výhry bude pořízen notářský zápis. 
 
Vylosovaný Soutěžící je o svém vylosování informován následující den po provedení Losování, a to 
prostřednictvím telefonu a e-mailu (dále jen „Výherní zpráva“). Součástí Výherní zprávy bude informace, že je 
vylosovaný Soutěžící povinen dodat odpověď na Výherní zprávu, která musí být provedena v listinné podobě a 
obsahovat jeho jméno, příjmení, doručovací adresu (pro ověření údajů z registračního formuláře), email, 
telefonní číslo, číslo bankovního účtu, na který má být přikázána Výhra, IBAN, SWIFT (pouze v případě, kdy je to s 
ohledem na typ bankovního účtu nutné), originály obalů všech Soutěžních výrobků obsahující čitelný Soutěžní 
kód, jenž byl součástí všech Soutěžních registrací učiněných vylosovaným Soutěžícím v rámci Soutěže, a dále 
účtenky prokazující nákup všech Soutěžních výrobků, s jejichž Soutěžními kódy se Soutěžící zapojil do Soutěže. 
Organizátor soutěže zajistí na své náklady osobní vyzvednutí odpovědi na Výherní zprávu kurýrní službou na 
doručovací adrese v České republice uvedené vylosovaným Soutěžícím v soutěžní registraci. Vyzvednutí 
odpovědi proběhne v termínu předem domluveném s vylosovaným Soutěžícím, nejpozději však do 5 pracovních 
dnů od doručení Výherní zprávy vylosovanému Soutěžímu. V případě, že Soutěžící nedodá odpověď na Výherní 
zprávu ve shora uvedeném termínu, popř. tato odpověď bude nekompletní (tzn. bez potřebných údajů či 
Soutěžních obalů či účtenek), Soutěžní kód nebude čitelný, Soutěžní obaly celé, účtenky nebudou řádně 
prokazovat nákup v Soutěži užitých Soutěžních výrobků, budou nečitelné, nebudou celé, údaje v ní uvedené 
nebudou odpovídat údajům uvedeným v rámci Soutěžních registrací, bude Soutěžící ze soutěže vyloučen, 
nestane se Výhercem v Soutěži a na jeho místo nastupuje náhradník (viz. pododst. 4.2. odst. 1), který bude 
vyzván k odpovědi na Výherní zprávu, viz výše. Uvedený postup se však aplikuje max. 101×, poté Výhra (pokud 
Výhru nebude možné předat) propadá Pořadateli Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 
 
Výhra bude oficiálně předána v termínu a na místě na území České republiky dohodnutém s Výhercem, 
nejpozději však do 31. 8. 2020, oproti podpisu předávacího protokolu (prokázání totožnosti a podpis 



předávacího protokolu jsou esenciálními podmínkami pro předání Výhry). Pokud Výherce odmítne prokázat 
totožnost či protokol podepsat, Výhra se nepředá a na jeho místo nastupuje náhradní Výherce. Nedílnou 
součástí předávacího protokolu a podmínkou předání Výhry je i souhlas Výherce s pořizováním a šířením 
zvukových a obrazových záznamů z předání Výhry. 
 
 
5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY 
 
Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na soutěžních stránkách 
www.soutez.nescafe.cz uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu: jméno, 
příjmení, e-mail, telefonní číslo, ulice a ČP, Město a PSČ Pořadateli, jakožto správci osobních údajů, a to pro účel 
vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže, kontrolu Soutěže a předání Výhry podle Přílohy č. 1, 
která je nedílnou součástí těchto pravidel. Soutěžící zároveň zaškrtnutím příslušného políčka souhlasí 
se zpracováním poskytnutých osobních údajů prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou Organizátor a 
Technický správce. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím 
elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu však soutěžící 
ztrácí nárok na Výhru. 
 
Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře uděluje svůj výslovný souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro marketingové účely dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy č. 2, která je 
nedílnou součástí těchto pravidel, a to na dobu 2 let, popř. do odvolání souhlasu. Souhlas je možné kdykoli 
odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na 
adresu: info@nestle.cz. Účast v soutěži zaškrtnutím tohoto políčka není podmíněna 
 
Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. z. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno příjmení a 
město bydliště Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v 
souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele s tím, že mohou být pořizovány 
a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících. Souhlas dle tohoto 
odstavce se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení. 
 
 
6. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
 
Vícenásobná účast v Soutěži je možná vždy jen s novou Soutěžní registrací a pokaždé při řádném splnění 
podmínek účasti.  
 
Výměna Výhry či výměna peněžitého plnění za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v Soutěži či Výhry právní 
cestou, není možná. 
 



Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat vyplacení Výhry najednou. Pořadatel ani 
další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na 
jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit celkový počet výher v Soutěži, nahradit deklarovanou Výhru výhrou 
obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výhry. 
 
Nepřevzatá Výhra, kterou nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadá Pořadateli. 
 
Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, 
Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve 
smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže 
zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou 
zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady 
vyloučena.  
  
Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, Výherních zpráv, 
odpovědí na Výherní zprávy, Výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat 
elektronickými prostředky. 
 
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 
Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit 
nebo doplnit její pravidla po celou Dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.soutez.nescafe.cz a 
www.nestle.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla. 
 
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s 
konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže 
vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na 
spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této 
Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla 
danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku Výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze 
Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení 
Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V 
případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. 
 
Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s 
účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním Výhry. 
 

http://www.nestle.cz/


Pokud Výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil do 10 dnů ode dne 
převzetí Výhry. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede (u výher, které nejsou od daně osvobozeny) 15% daň 
z výhry v České republice. 
 
Úplné znění pravidel je k dispozici na www.soutez.nescafe.cz a www.nestle.cz. Dotazy je možné směrovat na e-
mail soutez@nescafe.cz, info@nestle.cz, bezplatnou telefonickou linku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 
11.30 a 13.00 - 16.00, nebo na Facebookovou stránku www.facebook.com/nescafe.czsk.  
 
 
V Praze dne, 29. 2. 2020 
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