
 

 

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE  
 

 „Vyhrajte dovolenou s Geberit AquaClean“ 
 
 

Tento dokument upravuje pravidla spotřebitelské soutěže s názvem „Vyhrajte dovolenou s Geberit 
AquaClean“ (dále jen „Soutěž“), organizované pouze pro koncové spotřebitele (dále jen „Účastník“). 
Pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou jediná a jsou závazná pro všechny Účastníky. Tato pravidla 
mohou být změněna jen formou písemného dodatku k tomuto dokumentu. 
 
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 
Geberit spol. s r.o., Sokolovská 2408/222, Praha, IČO: 47900962, zapsaná v Obchodním rejstříku sp. 
zn. C 249949 vedeném u Městského soudu v Praze 
(dále jen „Organizátor“). 
 
 
1. MÍSTO A ČAS TRVÁNÍ SOUTĚŽE 
 

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1.6.2018 do 30.9.2018 do 23.59 
hod. Bude zveřejněná na internetových stránkách Organizátora www.geberit.cz a je určená pro 
Účastníky, kteří si zakoupí produkt – sprchovací WC Geberit AquaClean, kdekoliv v síti 
autorizovaných obchodních partnerů Organizátora prodávajících produkty Geberit 
AquaClean v České republice (dále jen „Partner“). Partnery je možné vyhledat na webových 
stránkách Organizátora:  
https://www.geberit-aquaclean.cz/cs_cz/testen_und_kaufen/dealer_locator/partner.html 

   
2. Účelem Soutěže je reklama a podpora/zvýšení nákupu zboží Organizátora. Soutěž je určena 

pro všechny spotřebitele způsobilé k maloobchodnímu nákupu. 
 
2. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

1. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu 
s Organizátorem, nebo které se přímo podílejí na činnostech souvisejících s organizováním 
Soutěže. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a dodavatelských 
a spolupracujících subjektů spojených s organizací Soutěže, stejně jako jejich blízké osoby ve 
smyslu § 22 odst. 1 Občanského zákoníku. V případě, že se Soutěže taková osoba zúčastní 
a stane se výhercem Hlavní výhry, této osobě nárok na výhru nevzniká a Hlavní výhra se jí 
nepředá; pokud jí Hlavní výhra byla předaná, je tato osoba povinna Hlavní výhru vrátit 
Organizátorovi bezodkladně na základě písemné výzvy Organizátora, resp. nahradit 
Organizátorovi plnou hodnotu příslušné Hlavní výhry. Výhry nebo účasti v Soutěži se není 
možné domáhat soudní cestou. 

2. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími 
pravidly.  

3. Účastník při registraci do Soutěže může udělit Organizátorovi souhlas se zasíláním 
propagačních a marketingových materiálů.  

4. Soutěž̌ probíhá na oficiální webové stránce Organizátora www.geberit.cz a u Partnerů.  
5. Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která v době konání 

Soutěže splní současně všechny následující podmínky Soutěže: 

➢ V době konání Soutěže si zakoupí u Partnera jakýkoliv z aktuálně nabízených modelů 
sprchovacího WC Geberit AquaClean.  

➢ Po zakoupení produktu se v termínu nejpozději do 30.9.2018 zaregistruje do Soutěže 
prostřednictvím registračního formuláře k Soutěži na stránce www.geberit.cz, kde vyplní 
povinné údaje a do vyhrazené kolonky napíše výrobní číslo zakoupeného produktu, které 
slouží jako jedinečný kód pro vstup do Soutěže. V případě, že se do Soutěže se stejným 
výrobním číslem produktu zapojí více Účastníků, bude do slosování zařazena pouze 
registrace prvního Účastníka.    

➢ Alternativně se Účastník může do Soutěže zapojit i tak, že vyplní hrací kupón v „papírové 
formě“. Hrací kupóny budou k dispozici u Partnerů. Po vyplnění povinných údajů v hracím 
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kupónu ho Účastník zašle přímo na adresu Organizátora spolu s fotokopií daňového 
dokladu o koupi sprchovacího WC Geberit AquaClean (dále jen „Doklad o koupi“), a to 
nejpozději do 30.9.2018 (platí datum podání zásilky poštovnímu přepravci).  

6. V rámci registrace do Soutěže výše uvedenými způsoby bude Účastník Soutěže požádán o 
udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace Soutěže 
a na marketingové účely Organizátora. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů 
na marketingové účely Organizátora není důvodem pro odmítnutí účasti v Soutěži.  

7. Organizátor si vyhrazuje právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek Soutěže 
jednotlivými Účastníky a rozhodnutí Organizátora v této věci je konečné bez možnosti odvolání. 
Organizátor si taktéž vyhrazuje právo zkontrolovat pravdivost údajů zaslaných Účastníkem 
Soutěže, zejména však je oprávněný v případě výhry vyžádat si od výherce k nahlédnutí originál 
Dokladu o koupi. Osoby nesplňující podmínky účasti v této Soutěži nebo jednající v rozporu 
s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazené, případně jim výhra nebude přiznaná. 
Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučené. 

8. Soutěžící je povinen si příslušný originální Doklad o koupi uschovat a prokázat se jím 
Organizátorovi v případě výhry. Bez platného Dokladu o koupi nárok na výhru Účastníkovi 
nevzniká. 

3. POPIS SOUTĚŽE 

1. Účastník Soutěže po přihlášení do systému stránky Organizátora napíše jedinečný kód, kterým 
je výrobní číslo zakoupeného produktu.  

2. Do Soutěže bude Účastník zařazen po úspěšné registraci elektronickou formou a odeslání 
výrobního čísla zakoupeného produktu, nebo alternativně po zaslání hracího kupónu v 
„papírové formě“ spolu s fotokopií Dokladu o koupi na adresu Organizátora.  

3. Každý Účastník se do Soutěže může zapojit vícekrát, vždy však s jiným jedinečným kódem, 
tedy s jiným výrobním číslem zakoupeného produktu. Pro vyloučení pochybností je 
opakovaná účast v Soutěži podmíněná opakovaným nákupem některého z modelů 
sprchovacího WC Geberit AquaClean. 

4. VÝHRA  

1. Každý Účastník Soutěže, který se nákupem sprchovacího WC Geberit AquaClean zapojí do 
Soutěže, získá po ověření zaslaných údajů od Organizátora bezplatně reklamní předměty, 
kterými jsou vlasová kosmetika a vysoušeč vlasů (dále jen „Reklamní předměty“). Celková 
hodnota Reklamních předmětů nepřevýší hodnotu 10.000,- Kč s DPH, a tedy jsou osvobozené 
od daně z příjmu fyzické osoby. Reklamní předměty zašle Organizátor přímo na adresu 
Účastníka uvedenou v registračním formuláři nebo v hracím kupónu, a to nejpozději do 60 dní 
od obdržení registrace elektronickou formou nebo hracího kupónu.   

2. Hlavní výhrou je dovolená podle vlastního výběru výherce Hlavní výhry s libovolnou 
cestovní kanceláří registrovanou a podnikající na území České republiky na základě platného 
oprávnění k podnikání, v hodnotě stejné nebo v hodnotě nižší, než je hodnota 
zakoupeného produktu – sprchovacího WC Geberit AquaClean, která bude uvedena na 
originálu daňového Dokladu o koupi výrobku (cena s DPH) a bude odpovídat obvyklé kupní 
ceně tohoto výrobku na českém trhu (dále jen „Hlavní výhra“). V případě, že na jednom Dokladu 
o koupi bude uvedeno více výrobků Geberit AquaClean, Hlavní výhrou je dovolená v hodnotě 
jednoho kusu výrobku s nejvyšší cenou. 

3. Organizátor dává na vědomí Účastníkům Soutěže, že podle § 4, ods. 1 písm. f) bod 3 ZDP jsou 
od daně z příjmu fyzické osoby osvobozeny přijaté ceny z veřejných či reklamních soutěží, 
pokud jejich hodnota nepřevyšuje 10.000,- Kč včetně DPH za cenu nebo výhru, přičemž, když 
takto vymezené příjmy přesáhnou částku 10.000 Kč, do základu daně Účastníka se zahrnou 
pouze příjmy přesahující tuto stanovenou částku. 

4. Organizátor oznámí výherci Hlavní výhry hodnotu Hlavní výhry písemnou formou. 
5. Hlavní výhru a/nebo Reklamní předměty není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat 

vydání jiné výhry nebo jakéhokoliv jiného náhradního plnění odpovídajícího hodnotě Hlavní 
výhry a/nebo Reklamních předmětů. 

 



 

 

5. HODNOCENÍ SOUTĚŽE 

1. Losování Hlavní výhry se uskuteční dne 5.10.2018 v sídle Organizátora za účasti notáře. 
Vylosován bude jeden výherce Hlavní výhry. Výherce Hlavní výhry bude o výhře informován 
Organizátorem dostupnými prostředky (telefonicky, emailem – za předpokladu, že uvede tyto 
svoje osobní údaje při registraci do Soutěže) a také písemně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v rámci registrace do Soutěže. 

2. Výherce Hlavní výhry je povinen nejpozději do termínu 31.10.2018 potvrdit Organizátorovi 
svůj zájem o Hlavní výhru. Následně musí výherce do 30.11.2018 oznámit Organizátorovi 
název cestovní kanceláře, u které si vybral dovolenou a zároveň k tomuto datu také zabezpečit 
vystavení faktury za vybranou dovolenou od cestovní kanceláře splňující požadavky dle čl. 4 
odst. 2 těchto pravidel na Organizátora, kterou Organizátor uhradí se splatností 14 dní od jejího 
doručení.   

3. Nárok na Hlavní výhru musí být výhercem Hlavní výhry uplatněn ve smyslu článku 5. bodů 1. 
a 2. V případě nesplnění uvedených podmínek nejpozději do výše uvedených termínů 
a stanoveným způsobem nárok na Hlavní výhru definitivně zaniká bez nároku na náhradu 
v jakékoliv formě.  

4. Výherce nemá nárok na záměnu Hlavní výhry, výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné 
kompenzace.  

5. Zapojením se do Soutěže dává výherce svůj souhlas, že po vyhodnocení Soutěže, v případě, 
že získá Hlavní výhru, bude jeho jméno a příjmení uvedené jako výherce Hlavní výhry na 
webových stránkách Organizátora. 

6. ZTRÁTA PRÁVA NA VÝHRU  

1. Každý Účastník Soutěže je povinen Organizátorovi poskytnout nezbytnou součinnost 
potřebnou na oznámení a odevzdání Reklamního předmětu a Hlavní výhry.  

2. Výherce Hlavní výhry ztratí nárok na výhru, pokud si nárok na výhru neuplatní předepsaným 
způsobem uvedeným v čl. 5 bodech 1. a 2. 

3. Organizátor si také vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníka, který: 

➢ jednal v rozporu s těmito pravidly, nebo 
➢ pokusil se získat výhru podvodným způsobem nebo v rozporu s dobrými mravy, nebo  
➢ svým jednáním jakkoliv poškozoval dobré jméno a pověst Organizátora, nebo  
➢ nesplnil podmínky účasti v Soutěži. 

7. ZPRACOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA 

1. Účastník Soutěže poskytne při registraci do Soutěže své kontaktní údaje:  
1. Jméno, Příjmení, Kontaktní adresa (*povinné údaje),  
2. email, telefonický kontakt (**nepovinné údaje). 

2. Účastí v soutěži Účastník uděluje svůj souhlas, aby ho Organizátor kontaktoval prostřednictvím 
poskytnutých kontaktních údajů za účelem postupu v souladu s pravidly Soutěže, využití práv 
Účastníka Soutěže, oznámení o Hlavní výhře a odevzdání, resp. doručení Reklamních 
předmětů a/nebo Hlavní výhry.  

3. Účastník Soutěže je oprávněn (není však povinen) udělit Organizátorovi souhlas na zasílání 
informací o novinkách a komerčních a marketingových nabídkách Organizátora prostřednictvím 
poskytnutých kontaktních údajů (tj. na adresu, e-mail, nebo telefonní číslo). Takto udělený 
souhlas je Účastník oprávněn kdykoliv a bez uvedení důvodu odvolat.  

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

1. Organizátor neodpovídá za žádnou škodu nebo za jiné nároky Účastníka Soutěže v souvislosti 
s nesprávně poskytnutými, resp. nepřesnými údaji Účastníka, stejně jako v souvislosti s 
neuplatněním nebo nepřevzetím výhry způsobem, které určil Organizátor.  

2. Organizátor nehradí Účastníkům Soutěže jakékoliv náklady spojené s jejich účastí v Soutěži, s 
převzetím výhry nebo jejím užíváním.  

3. Organizátor neodpovídá za chyby, poškození nebo ztráty spojené s dodáním Reklamních 
předmětů a/nebo Hlavní výhry výherci. Výherce může Hlavní výhru postoupit na jinou osobu 



 

 

pouze se souhlasem Organizátora. Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v 
souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníkem nebo v souvislosti s neuplatněním, 
nevyzvednutím, resp. nevyužitím Reklamních předmětů a/nebo Hlavní výhry. Organizátor není 
odpovědný za nedostupnost webové stránky www.geberit.cz v důsledku selhání internetu nebo 
elektronického útoku a ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. 

4. Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhry z této Soutěže není možné podle ust. § 2881 ve 
spojení s § 2874 Občanského zákoníku vymáhat soudní cestou.  

5. Organizátor nenese odpovědnost za nesplnění povinnosti zdanění příjmu z výhry přesahující 
zákonem stanovenou částku 10.000,- Kč výhercem Soutěže vůči finančnímu úřadu. 

6. Organizátor si vyhrazuje právo měnit a doplňovat pravidla Soutěže podle vlastního uvážení, 
zejména, ale ne výlučně, změnit způsob, místo a termín losování, Soutěž přerušit, pozastavit, 
odložit, nebo zrušit úplně apod.  

7. Tato pravidla (stejně jako jejich případná změna) budou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na 
webové stránce Organizátora www.geberit.cz. Účastníci zapojením do Soutěže vyjadřují svůj 
souhlas řídit se těmito pravidly. Hlavní výhra nebude výherci odevzdaná, pokud výherce plně 
nesouhlasí s těmito pravidly Soutěže a nesplní požadavky z nich pro něho vyplývající. 
Ustanovení těchto pravidel Soutěže, průběh Soutěže a vyhodnocení jejich výsledků se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ČR. 

8. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora stejně jako osoby uvedené v Čl.2., 
bodu 1. těchto pravidel. V případě zapojení se do Soutěže takovými Účastníky se Hlavní výhra 
Účastníkovi nevydá.   

9. Výhra se nevydá ani v případě, že Organizátor zjistí, nebo bude mít důvodné podezření, že 
nárok na výhru byl uplatněn podvodným jednáním nebo v rozporu s těmito pravidly. 

 
V Praze, 31.5.2018 
 
 
Za Organizátora: 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Sedlačko 
Jednatel 
 
 
 
 
 
Ing. Mária Masarčinová 
Prokurista 
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