
 

Pravidla soutěže 

„Soutěž s ČD Restaurant  KAŽDÁ ÚČTENKA VYHRÁVÁ“ 

1. Pořadatelem soutěže je: JLV, a.s. 

se sídlem: Chodovská 3/228, Praha 4, 1 41 00 

IČO: 45272298 

DIČ: CZ45272298 

(dále jen „pořadatel“) 

2. Termín konání soutěže: 

Soutěž probíhá od 23.3 do 23.4 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky               
(dále jen „místo konání soutěže“) ve vybraných jídelních a bistro vozech, kde pořadatel             
zajišťuje servis. 

      3.    Výhry v soutěži: 

1 Zájezd do Vídně včetně ubytování pro 2 1x 

2 Let balónem pro 2 1x 

3 ČD kilobanka 2000 km 3x 

4 Poukázky JLV 200 Kč 50x 

5 Budvar 5l 30x 

6 Osobnivinoteka.cz 200 Kč sleva 30x 

7 Hrací karty 50x 

8 Sleva 5% při nákupu v PONT         15000x  

 

4. Účast v soutěži: 

Účastníkem soutěže může být každý, kdo na území České republiky zaplatí za zakoupené             
potraviny, nápoje či jiné zboží Pořadatele v jídelním voze provozovaným Pořadatelem a           
zaregistruje účtenku obdrženou z tohoto nákupu na kazdauctenka.cz. 

Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly budou ze soutěže            
vyloučeni. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např.                
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. 

5. Průběh a princip soutěže: 

Výherci budou vybráni z těch, kteří se zaregistrovali na kazdauctenka.cz. 



Výhry: 

             Poukázky JLV 200 Kč 50x 

Budvar 5l 30x 

Osobnivinoteka.cz 200 Kč sleva 30x  

Hrací karty 50x 

Sleva 5% při nákupu v PONT        15 000x  

 

Výhry budou výhercům přiřazeny podle pořadového čísla registrace náhodnou generací. 

Tabulka výher pro jednotlivá pořadová čísla registrace je k nahlédnutí na adrese sídla             
pořadatele. 

Výhry: 

Zájezd do Vídně včetně ubytování pro 2 1x  

Let balónem pro 2 1x  

ČD kilobanka 2000 km 3x  

budou do 7 dnů po skončení soutěže výhercům přiřazeny podle následujícího klíče: 

Zájezd do Vídně včetně ubytování pro 2 účastník s registračním číslem x/2 

Let balónem pro 2 účastník s registračním číslem x/2 +1 

ČD kilobanka 2000 km účastník s registračním číslem x/2 +2 účastník      
s registračním číslem x/2 +3 účastník     
s registračním číslem x/2 +4 

   kde x = počet registrovaných účastníků. 

6. Kontaktování výherců:  

Výherci výher budou vyrozuměni okamžitě po registraci přímo na kazdauctenka.cz a zároveň            
na zaregistrované e-mailové adrese. 

Pořadatel soutěže se zavazuje kontaktovat soutěžícího za účelem sjednání způsobu předání u            
výhry 1, 2, 3 a 5 osobně a to za předpokladu, že soutěžící po kontaktu Pořadatelem potvrdí                 
osobní přebrání výhry. Soutěžící také souhlasí s pořízením fotografie při předání výhry. 

V případě, kdy se nepodaří výherce zkontaktovat nebo nebude výherce 15 dní na urgence             
Pořadatele reagovat, bude vybrán nový výherce dle klíče stanoveného v bodě 5 u každé             
z jednotlivých výher. 

7.  Všeobecné podmínky: 

 
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně               

dodržovat. 



2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v hotovosti.           
Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady,          
poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Výherce není oprávněn výhry jakkoli            
reklamovat. V případě výhry nad 10 000 Kč je pořadatel povinen odvést srážkovou daň            
z výhry ve výši 15 procent. 

3. Do soutěže budou zařazeny pouze platné registrace. Platnou registrací se rozumí taková            
registrace, která obsahuje platné číslo účtenky, smysluplnou a funkční emailovou schránku.           
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti emailové adresy            
soutěžících. 

4. Pořadatel není odpovědný za funkčnost internetových sítí a dále pak neodpovídá za            
vlastnictví užitých emailových adres ani za případné nedoručení. 

5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním         
soutěže. 

6. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či            
soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.            
Pořadatel je oprávněn měnit množství výherců i výher, případně jejich náhrady. Pravidla            
mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se           
Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a             
konečná. 

7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že            
Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové           
záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele         
bezplatně po dobu roku od skončení této soutěže. 

8. Soutěžící odesláním a poskytnutím soutěžní emailové adresy uděluje v souladu se zákonem            
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů            
poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti JLV za účelem vyhodnocení soutěže a           
dalšího jeho marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého           
jména, adresy, fotografie nebo obrazového materiálu ve sdělovacích prostředcích a na           
webových stránkách Pořadatele, a to po dobu 1roku od udělení souhlasu resp. od odeslání              
soutěžní SMS. Zároveň soutěžící uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů          
poskytnutých v rozsahu této soutěže za účelem vyhodnocení soutěže. Tento souhlas je           
platný pouze pro účely vyhodnocení a zaniká ke dni předání všech získaných osobních             
údajů a zpracovávaných vyhodnocení Pořadateli soutěže a to nejpozději do 14 dní od             
ukončení soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli            
bezplatně na adrese Pořadatele odvolat. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit. 
10. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi           

spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé          
linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá. 

11. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele soutěže na adrese            
kazdauctenka.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle. 

12. Jednotlivé slevy nelze kombinovat ani sčítat. Sleva 5% při nákupu v PONT nelze             
uplatnit na produkty spol. Sazka a tabákové výrobky 

13. Výherce je povinen na výzvu pořadatele prokázat svůj nárok na výhru předložením            
originálu výherní účtenky. Pokud výherce tento originál účtenky nepředloží, pořadatel          
není povinen mu výhru předat. 

V Praze dne 14.3.2018 

http://www.jidelnivozy.cz/

