Úplná pravidla soutěže
Nakupte ve vybraných prodejnách CBA Premium libovolnou kombinaci
výrobků JAR kapsle nebo JAR aditiva do myčky v minimální hodnotě 399 Kč a
vyhrajte 1x myčku nádobí Whirlpool, 3x roční zásobu Jar kapslí a Jar aditiv

1. Pořadatelem soutěže je společnost Solvent ČR s.r.o.,
IČO: 25069497, se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika, (dále jen
pořadatel).
2. Technickým správcem soutěže je pořadatelem pověřená společnost VENICE Praha, s.r.o.,
IČO: 26422727, Za Hanspaulkou 875/13, 160 00 Praha 6, Česká republika, (dále jen technický
správce).
3. Akce probíhá ve vybraných prodejnách CBA Premium uvedených na konci těchto pravidel
(dále jen místo konání soutěže).
4. Období trvání soutěže je:
od pondělí 24.10.2022 00:00:00 hod. do pátku 18.11.2022 23:59:59 hod. (dále jen doba trvání
soutěže).
5. Do soutěže jsou zapojeny všechny produkty značky Jar kapsle a Jar aditiva do myčky
prodávány v místě konání soutěže a v době trvání soutěže.
6. Účastníci soutěže a předání výher:
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky,
která splňuje všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech.
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem libovolných výrobků Jar kapsle a Jar aditiva do
myčky v minimální hodnotě 399 Kč v době konání soutěže a místě konání soutěže. Za splnění této
podmínky, provedením soutěžního nákupu, se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to zasláním
platné SMS zprávy v požadovaném tvaru.
Samotný nákup musí být učiněn vždy před odesláním soutěžní SMS zprávy, a to v místě konání
soutěže a v době trvání soutěže.
Do soutěže se účastník zapojí odesláním soutěžní SMS zprávy na telefonní číslo 725 476 231 ve
tvaru:
Jar mezera CBA mezera Datum nákupu (Ve tvaru DDMM) mezera ČAS nákupu (Ve tvaru HHMM)
Příklad soutěžní SMS: JAR CBA 0211 0952
Každou účtenku je možné do soutěže zaregistrovat pouze jednou. Každá SMS registrace musí
odpovídat jedné soutěžní účtence. Soutěže se lze zúčastnit i opakovaně, ale vždy s novou platnou
účtenkou. Každá soutěžní SMS zpráva musí obsahovat platné údaje z účtenky a musí být zaslána v
požadovaném tvaru. Pokud nebude vyhovovat podmínkám soutěže, bude ze soutěže vyřazena.
V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené účtenky z vybraných prodejen CBA Premium.
Originál dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat!
Výherce bude o výhře informován do 14 dnů po ukončení soutěže prostřednictvím telefonního čísla,
ze kterého zaslal soutěžní SMS a vyzván k zaslání účtenky k ověření platnosti do 5 pracovních dnů.

Výhry budou k dispozici nejpozději do 60 dnů od ukončení soutěže.
Cena jedné soutěžní SMS se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS
zprávy soutěžícího.
7. Vyhodnocení soutěže
Výherci bude vylosováni po ukončení soutěže pomocí generátoru náhodných čísel ze všech platných
SMS zpráv doručených po dobu konání celé soutěže
Pokud nebude podle uvedených pravidel možné určit výherce, nevydaná výhra propadá ve prospěch
pořadatele.
Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže a v případě potřeby
zaslat její originál na poštovní adresu organizátora soutěže. (A to nejpozději do 5 pracovních dnu od
výzvy k zaslání originálu účtenky).
Pokud nebude účtenka doručena v uvedeném termínu, nebo z ní nebude možné ověřit uskutečnění
soutěžního nákupu dle těchto pravidel, ztrácí účastník nárok na výhru ve prospěch pořadatele, který je
oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat na telefonním čísle, ze kterého byla zaslána soutěžní
SMS zpráva a tento výherce na uvedené výzvy nereaguje, ztrácí výherce nárok na výhru a na jeho
místo nastupuje další soutěžící v pořadí. Tento postup bude opakován maximálně třikrát, poté
soutěžící ztrácí nárok na výhru a výhra propadá k dalším účelům pořadatele soutěže.
Datum a čas na soutěžní účtence nesmí být vyšší než datum a čas odeslání soutěžní SMS zprávy a
zároveň nesmí být nižší než datum začátku doby konání soutěže.
SMS zpráva musí být odeslaná pouze ze sítě některého z mobilních operátorů působících v ČR. Ze
soutěže budou vyloučeny SMS zprávy zaslané pomocí SMS brány. Do soutěže též nebudou zařazeny
soutěžní vstupy, pokud budou neúplné či vymyšlené, a soutěžní vstupy jakkoli jinak odporující
pravidlům.
Pořadatel ani technický správce nenesou odpovědnost za to, že některý z operátorů mobilní sítě z
jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání soutěžních SMS
zpráv na soutěžním telefonním čísle v průběhu trvání soutěže.
Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu
během přepravy. V případě, že výherci nebude možné výhru doručit (např. neudaná změna adresy,
adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních
služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže k dalším
marketingovým účelům.
8. Výhry v soutěži
Do soutěže je vloženo: 1x myčka nádobí Whirlpool
3x roční zásoba Jar kapslí a Jar aditiv do myčky*

* Roční zásoba obsahuje: 1x Jar kapsle na nádobí Platinum Plus Yellow 105ks, 1x Jar kapsle na nádobí Platinum Plus Blue Deep
Clean 105 ks, 2x Jar Power Spray do myčky 3v1 500ml, 2x Jar leštidlo do myčky 360ml, 1x Jar čistič myčky 3v1 250ml, 1x Jar čistící
tablety do myčky 3v1 2ks

Soutěžící nemá nárok na jakoukoli reklamaci výhry a pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti z technických či jakýchkoli jiných
důvodů. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a
závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné, ani jiné věcné nebo finanční plnění v hodnotě

výhry. Pořadatelem soutěže a správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Solvent ČR s.r.o., IČO:
25069497, Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika. Technickým správcem osobních údajů je
společnost VENICE Praha, s.r.o., Za Hanspaulkou 13/875, 160 00 Praha 6. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a
její pravidla kdykoli změnit nebo zrušit, a to bez jakékoli náhrady. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a ani je
vyměnit za hotovost.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Solvent ČR s.r.o., všichni zaměstnanci
společnosti VENICE Praha s.r.o., dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména
zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je
zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak se výhra
nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodu, nebo nekalého
jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla účastníkovi k získání výhry.
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž
a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel. Na výhry není právní nárok.
Veškeré dotazy adresujte na mailovou adresu technického správce: SOUTEZ@VeniceSoutez.cz
Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže
1. Účastník souhlasí s Pravidly soutěže a uděluje pořadateli, společnosti Solvent ČR s.r.o., IČO: 25069497,
Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ souhlas se
zpracováním následujících osobních údajů:
- jména a příjmení;
- emailové adresy;
- telefonního čísla;
- adresy bydliště;
v rámci této soutěže
2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu bydliště je možné zpracovat na základě vašeho
souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm.a) Nařízení a tyto údaje je nutné zpracovat za účelem
zařazení účastníka do soutěže, jeho kontaktování za účelem případného předání výhry Účastník souhlasí s tím,
že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu Křestní jméno a první písmeno příjmení zveřejněny na
webových stránkách Technického správce.
3. Tyto osobní údaje budou společností Solvent ČR s.r.o., zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále 2 roky od
jejího ukončení.
4. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však nelze zařadit účastníka do soutěže pro nepřistoupení na
Podmínky účasti v soutěži a nemožnosti zpracování soutěžního příspěvku bez užití osobních údajů.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno pořadatelem, společností Solvent ČR s.r.o., tedy správcem osobních
údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovat i tento zpracovatel: VENICE Praha s.r.o., Za
Hanspaulkou 875/13, 160 00 Praha 6, Česká republika.
6. Účastník má podle nařízení právo:
- souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat na: SOUTEZ@VeniceSoutez.cz, odvoláním souhlasu
dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než je souhlas
účastníka
- požadovat od nás údaje, jaké jeho osobní údaje zpracováváme.
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení
zpracování,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva byla podle Nařízení porušena v důsledku zpracování
jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 10.10.2022

PREMIUM seznam
Pošta

Název

Adresa

Bakov nad Jizerou

Potraviny Lita

Bílovice

Potraviny Maňásek

Boleslavská 842
Bílovice 1

Bludov

Potraviny ZD Bludov

Špalkova 156

Bohdíkov

Smíšené zboží

Raškov 43

Bohutín

Hokynářství

Bohutín 27

Bořitov

Potraviny Bořitov 311

Bořitov

Brněnec

Smíšené zboží Niederlová

Brněnec 3

Brno - Bystrc

Potraviny

Stouračova 1262/25

Brno - Husovice

Potraviny U dubu

Nováčkova 45

Brno - Komárov

Potraviny

Pompova 32

Brno - Tuřany

Potraviny Tuřanská Včela

Hasičská 6

Brumov-Bylnice

Potraviny Jiří Švéda

1. Května 1035

Bruntál

Potraviny Ševčík

Jesenická 65

Brtnice

Potraviny U Muzea

Náměstí Svobody 261

Břidličná

Potraviny E.V.A.

Šternberská 107

Býchory

Samoobsluha

Býchory 93

Čejč

Potraviny

Čejč 391

Červená Voda

Prodejna MIX

Červená Voda 423

Česká Ves

Potraviny U Bazénu

Jánského 298

Česká Třebová

Potraviny Kryt CO

Na Splavě 134

Český Dub IV.

Potraviny CBA

Svobody 83/4

Dašice

Potraviny na náměstí

Náměstí T.G.M. 105

Domamyslice

Potraviny Jiří Hél

Domamyslická 45

Domašov

Potraviny JANA

Domašov 384

Domašov

Potraviny U Pošty

Brněnská 179

Dyjákovice

Potraviny Na Růžku

Dyjákovice 185

Hanušovice

Prodejna potravin Na Pekárně

Hlavní 332

Hejnice

Měděnka

Klášterní 88

Hodonín

Potraviny CBA

Národní 65

Hodonín

OD CENTRUM - potraviny

Dolní Valy 4

Horšovský Týn

Potraviny Mix

u Garáží 259

Hrabětice
Hradec Králové

Potraviny
Potraviny Na Proudu

Hrušovanská 57
Pospíšilova 1157

Chromeč

Hokynářství Pavlík

Chromeč 11

Ivančice

Večerka

Tesařovo nám. 3

Jablonné nad Orlicí

MARTA MARKET

Česká 5

Jeseník

Potraviny u Adama

Masarykovo náměstí 1001

Jihlava

Potraviny

Žižkova 1872/89

Komín

Potraviny DUHA

Kristenova 2

Konárovice

Potraviny Pavel Míča

Na Rynku 19

Konice

Potraviny CBA

Chmelnice 4

Konice

Potraviny CBA

Husova 406

Křížanov

Potraviny J. Bajer

Za Branou 319

Letohrad

Potraviny Alejka

V aleji 738

Libina

Smíšené zboží Lehnertová

Dolní Libina 18

Lidečko

MARKET PILA LIDEČKO

Lidečko 529

Lipová Lázně

Potraviny CBA

Lipová Lázně 194

Liptáň

Smíšené zboží Romana

Liptáň 269

Lošov

Potraviny Na Kovářské

Strmá 27/4

Loučka

Potraviny

Loučka 10

Louny

Potraviny - drogerie

kpt. Nálepky 2305

Lutín

NEPTUN MARKET

Olomoucká 271

Lovčičky

Potraviny Jochymek

Lovčičky 218

Majetín

Potraviny K + K Market

Náves 53

Medlov

Minimarket

Medlov 41

Merklín

Merklínka

Sokolská 144

Mimoň

Potraviny U Lukáše

Sídliště Pod Ralskem 606

Milevsko

Potraviny VZOR

Komenského 1191

Miroslav

Potraviny, Drogerie Pod Kostelem

Kostelní 8

Mladkov

Potraviny CBA

Mladkov 84

Moravské Bránice

Potraviny

Moravské Bránice 76

Moutnice

Smíšené zboží R. Husáková

Moutnice 297

Mrsklesy

Potraviny

Mrsklesy 85

Nedakonice

Smíšené zboží Matějíčková

Nedakonice 8

Nesovice

Potraviny

Letošov 74

Pohořelice

Smíšené zboží R. Husáková

Lidická 227

Pňovice

Potraviny T*T*T

Pňovice 32

Postřelmov

Potraviny CBA

Komenského 137

Praha 4

Potraviny Atalanta

Na Hřebenech II 1130

Prostějov

Potraviny CBA

Tylova 1507

Prostějov

Potraviny MORAVA

Olomoucká 36a

Radslavice

Potraviny

Radslavice 80

Ratíškovice

Potraviny U Tomečků

Ratíškovice 123

Rokytnice v Orlických horách

Potraviny U Kalousů

J.V. Sládka 98

Rosice

Miroslav Kratochvíl - Smíšené zboží

Husova čtvrť 1040

Rovensko pod Troskami

Potraviny Český Ráj

náměstí prof. Drahoňovského 83

Ruda nad Moravou

Smíšené zboží Mašterová

Linhartova 114

Říčany

Potraviny U Václava

Na Obci 1778

Smiřice

Řeznictví U Brožů

Palackého 8

Staňkov

LOTUS MARKET

náměstí T.G.M. 2

Stará Červená Voda

Prodejna potravin u Obecního úřadu

Stará Červená Voda 158

Staré Město p.S.

Potraviny CBA

Staré Město 102

Staré Město u UH

Potraviny Kouřímová

Slavomírova 1458

Supíkovice

Prodejna potravin Hečková

Supíkovice 121

Šternberk

Potraviny CBA

Hlavní náměstí 15

Šumvald

Smíšené zboží Krestýnová

Šumvald 150

Šumvald

Smíšené zboží Krestýnová

Šumvald 362

Teplice nad Metují

Potraviny U Kubečků

náměstí Aloise Jiráska 270

Týniště nad Orlicí

Potraviny – Obchodní dům

17. listopadu 970

Uničov

Smíšené zboží Machalová

Střelice 54

Vamberk

Smíšené zboží Pepa

Tyršova 19

Vidnava

Prodejna potravin

Mírové náměstí 37

Vlčnov

Potraviny Uherková

Vlčnov 583

Vnorovy

Potraviny CBA

Vnorovy 666

Vranovice

Potraviny

Hlavní 23

Vrbno pod Pradědem

Potraviny CBA

Husova 470

Vysoké Mýto

Potraviny Jiří Smékal

Nám. Přemysla Otakara II. 185

Zašová

Eva Krůpová Delikates

Zašová 262

Zásmuky

Potraviny J + J

Riegrova 431

Zdice
Znojmo

Smíšené zboží - Miluše Podskalská
KEWINSON s.r.o.

Husova 56
28. října 3

Znojmo

Potraviny

Vančurova 1

Žabčice
Ždánice

Potraviny U pošty
Potraviny

Nádražní 303
Městečko 198

