
Pravidla spotřebitelské soutěže  
„SOUTĚŽ O ŠKODA ENYAQ iV na rok a další 

ceny“ 

I. Úvodní ustanovení 

 
Obchodní společnost Fruitisimo Group s.r.o. IČO: 27061833, se sídlem Praha 9, bratří Dohalských 

149/1, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

93470, organizuje na území České republiky v období od 13. 5. 2021 do 13. 7. 2021 spotřebitelskou 

soutěž pod názvem „SOUTĚŽ O ŠKODA ENYAQ iV na rok a další ceny“ (dále jen „soutěž“). 

Níže uvedená pravidla jsou závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. 

Pravidla soutěže jsou platná pro všechny účastníky soutěže v České republice a jsou zveřejněna na 

webové stránce www.soutez.fruitisimo.cz (dále jen “soutěžní webová stránka”). 

II. Organizátor soutěže 

Organizátorem spotřebitelské soutěže je obchodní společnost Fruitisimo Group s.r.o. IČO: 27061833, 

se sídlem Praha 9, bratří Dohalských 149/1, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93470 (dále jen „organizátor“). 

 

Kontakty určené pro dotazy k soutěži: 

e-mail: soutez@fruitisimo.cz  

infolinka: +420 774 300 330  

III. Účastníci soutěže 

Účastníkem soutěže se stává každý zákazník společnosti Fruitisimo, který v období od 13. 5. 2021 do 

13. 7. 2021 uskuteční v jakékoli prodejně Fruitisimo v ČR nákup drinku ENYAQ iV nebo nakoupí nad 

150 Kč a zaregistruje se na soutěžní webové stránce. 

Účastníkem soutěže se může stát pouze zákazník s trvalým pobytem v ČR, který dosáhl věku 18 let 

(mladší pouze se souhlasem svého zákonného zástupce). 

 

Vzhledem k povaze hlavní výhry (zápůjčka osobního automobilu) může tuto výhru vyhrát pouze 

soutěžící, který v okamžiku převzetí výhry dovrší minimální věk 18 let. Případný výherce této výhry 

bude při kontaktování organizátorem soutěže na tuto skutečnost znovu upozorněn a bude vyzván k 

prokázání svého věku. Pokud by výherce podmínku věku 18 let nesplnil, nemá na tuto výhru bohužel 

nárok a organizátor bude dle těchto pravidel losovat výherce náhradního. 

Zákazník může nákup opakovat bez omezení a účastnit se tak soutěže vícekrát, vyhrát ale může 

pouze jedenkrát (jednu ze soutěžních výher). 

Z účasti na soutěži jsou podle těchto pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru 

ve vztahu k organizátorovi, jakož i k osobám s organizátorem personálně či majetkově spojeným. 

mailto:soutez@fruitisimo.cz
about:blank


Z účasti na soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky soutěže. Z účasti na soutěži 

budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. O vyloučení z účasti 

na soutěži rozhoduje organizátor. 

IV. Termín soutěže 

Soutěž se uskuteční v období od 13. 5. 2021 do 13. 7. 2021. 

V. Pravidla soutěže 

Soutěž probíhá ve všech prodejnách Fruitisimo v ČR (dále jen “soutěžní prodejna”). 

Do soutěže se soutěžící zapojí zakoupením drinku ENYAQ iV nebo jakýmkoli nákupem nad 150 Kč. 

Následně se soutěžící zaregistruje na soutěžní webové stránce, kde zadá své jméno, příjmení, e-mail, 

číslo účtenky soutěžního nákupu a datum nákupu.  

Každá soutěžní účtenka může být do soutěže zaregistrována pouze jedenkrát a ve spojení s pouze 

jednou e-mailovou adresou. V případě, že se soutěžící zaregistruje na soutěžní webové stránce 

vícekrát s toutéž soutěžní účtenkou a/nebo bude tatáž soutěžní účtenka zaregistrována ve spojení s 

více e-mailovými adresami, bude na každou další registraci pohlíženo jako na neplatnou a pro účast v 

soutěži se bude zohledňovat pouze první zaregistrovaná soutěžní účtenka. 

Výherci budou vylosováni organizátorem. Po vylosování výherců je bude organizátor kontaktovat 

prostřednictvím e-mailové adresy, kterou soutěžící uvedli při registraci své soutěžní účtenky a 

individuálně se dohodnou na předání příslušné výhry. 

VI. Výherce soutěže, práva a povinnosti výherců 

Výherci soutěže budou vylosováni organizátorem. Losování proběhne ze všech registrací 

provedených soutěžícími v souladu s těmito pravidly na soutěžní webové stránce nejpozději do konce 

termínu soutěže. Losování výherců proběhne nejpozději do dvou týdnů od konce termínu soutěže. 

Výherci soutěže budou zároveň vyhlášeni (zveřejněni) na soutěžní webové stránce - uvedeno bude 

pouze jejich křestní jméno a první iniciála příjmení a číslo účtenky (např. Jan N., 954875229).  

Soutěžící může vyhrát pouze jednou, tzn. pokud bude vylosován a obdrží jednu výhru, už nemá nárok 

na žádnou další výhru. Pokud by byl takový výherce podruhé vylosován, hledí se na toto losování jako 

neplatné a losuje se další možný výherce až do té doby, než bude vylosován výherce, který ještě 

žádnou výhru neobdržel. 

V případě, že výherce nebude reagovat na první kontaktování ze strany organizátora, pokusí se 

organizátor o další 2 kontaktování výherce v rozmezí následujících 2 týdnů. Pokud se výherce 

organizátorovi neozve nebo se nepodaří s výhercem spojit ani v této dodatečné lhůtě, výherce ztrácí 

na výhru nákrok a organizátor vylosuje výherce náhradního. V případě, že se nepodaří zkontaktovat 

ani náhradního výherce, tato výhra propadá a vrací se zpět organizátorovi popř. partnerovi soutěže, 

který výhru do soutěže poskytl. 

Organizátor a také partner soutěže (zástupce společnosti ŠKODA AUTO) si vyhrazuje právo při 

předávání výher (zejména hlavní výhry, ale může se jednat i o další výhry dle uvážení organizátora) 

pořídit dokumentaci předávání výher, tzn. fotografie popř. video s výhercem (dále jen “dokumentace”) 

a použít následně tuto dokumentaci pro své marketingové účely popř. marketingové účely partnera 

soutěže - společnost ŠKODA AUTO. Výherce převzetím výhry souhlasí s užitím dokumentace v 

rozsahu a za podmínek stanovených organizátorem soutěže. Organizátor je také oprávněn podmínit 

hlavní výhru následným plněním výherce spočívajícím v dodání fotodokumentace v průběhu období 

užívání hlavní výhry. Případné podmínky budou individuálně dohodnuty mezi výhercem a 

organizátorem po vylosování a kontaktování výherce.  



VII. Výhry vložené do soutěže 

Soutěžící může vyhrát některou z následujících výher:  

● hlavní výhra - zápůjčka osobního automobilu ŠKODA ENYAQ iV na 1 rok   

● 10x Dárková karta Fruitisimo 2 000 Kč  

● 10x Podložka na cvičení 

● 10x Svačinový box 

● 10x ECO hrnek  

● 10x Šejkr  

● 10x Lahev s difuzérem  

● 10x Skleněná lahev a dárková karta Fruitisimo 300 Kč 
 

 

VIII. Způsob předání výhry 

Výherce bude kontaktován organizátorem prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci 

soutěžní účtenky. Poté se organizátor s výhercem individuálně domluví na předání výhry, která může 

být buď zaslána prostřednictvím poštovních / doručovacích služeb nebo bude výherci předána osobně 

na prodejně Fruitisimo nebo jiném místě dle dohody organizátora s výhercem. 

Po výzvě organizátora jsou výherci povinni předložit výherní účtenku ke kontrole zástupci organizátora 

(tj. zaměstnanci společnosti Fruitisimo).  

 

Výhra je považována za předanou v okamžiku jejího doručení přepravcem nebo převzetím výhry 

výhercem dle dohody s organizátorem. 

Hlavní výhra bude výherci doručena a předána zástupcem organizátora popř. i zástupcem partnera 

soutěže, který do soutěže cenu poskytl, dle předchozí domluvy výherce s organizátorem. Při předání 

výhry je výherce povinen uzavřít s partnerem soutěže - společností ŠKODA AUTO Smlouvu o 

dočasném užívání vozidla upravující podmínky užívání hlavní výhry a zároveň případná práva a 

povinnosti výherce vztahující se k výhře. Podpisem této smlouvy výherce podmínky akceptuje a výhru 

převezme. 

Hlavní výhra bude předána výherci nejpozději do 60 dnů od ukončení soutěže. Lhůta pro užívání 

výhry je stanovena na jeden kalendářní rok a začne běžet dnem předání této výhry výherci. 

Všechny výhry, na něž bude výherci uplatněn nárok dle platných pravidel a při splnění podmínek, 

budou organizátorem předány výherci po vzájemné domluvě nejpozději do 31. 8. 2021. 

 

IX. Změna podmínek soutěže a ukončení soutěže 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zrušení soutěže nebo změnu pravidel, která není v rozporu 

s právními předpisy upravujícími spotřebitelskou soutěž. 

X. Osobní údaje, autorská díla 
Osobní údaje účastníků soutěže se zpracovávají pouze za účelem účasti v soutěži a za účelem 

doručení a předání výhry.  

 

Výherci souhlasí s použitím fotografií nebo záznamů obsahujících jejich podobiznu pořízených 

organizátorem, popř. dalších materiálů (např. fotografií), které budou jejich autorským dílem a které 

poskytnou organizátorovi v souvislosti s výhrou v této soutěži, aby je užíval ke svým marketingovým 

účelům popř. poskytnout k marketingovému užití partnerovi soutěže ŠKODA AUTO v souvislosti s 

touto soutěží. 

 



XI. Závěrečná ustanovení 

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), 

výhru není možné vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést 

na jinou osobu. Není možné uplatnit nárok na výhru v alternativní podobě. Organizátor soutěže si 

vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídajících hodnot.  

Odpovědnost organizátora za případné vady výher se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

 

Tato pravidla nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ 

existence rozdílných znění podmínek soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na 

internetové adrese www.soutez.fruitisimo.cz. Každý má právo nahlédnout do těchto pravidel a požádat 

o jejich kopii. 

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností těchto pravidel. 

V případě rozporu ustanovení pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou 

aplikovat příslušná ustanovení těchto pravidel. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této 

soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže. 

 

V Praze dne 11. 5. 2021. 


