
SOUTĚŽ O VÍCE NEŽ 150 CEN 

1.           Pořadatel a podmínky 

1.1         Pořadatelem soutěže o 100 dárkových balíčků (dále jen Soutěž) je Burda 
International CZ, IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel). 

1.2         Soutěž se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami 
Pořadatele http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho. Před účastí v 
Soutěži se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami 
ochrany soukromí http://burda.cz/zos/Zasady-ochrany-soukromi.pdf. 

2. Partneři soutěže 

2.1 Hlavním partnerem této akce je Společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 

100/94, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03024130, DIČ: CZ03024130. 

2.2 Dalšími partnery jsou: 

(a) Společnost Brazzale Moravia s.r.o., se sídlem Tři Dvory 98, 784 01 Litovel, IČO: 

63319551 

(b) Společnost Ekolandia s.r.o., se sídlem Jiráskova 243, 250 88 Čelákovice, IČO: 

24771881 

(c) Společnost Sarantis Czech Republic s.r.o., se sídlem Žerotínova 1133/32, Praha 3, 

130 00, Česká republika, IČO: 25705971 

(d) Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem Praha - 

Chodov, V parku 2323/14, PSČ 148 00, IČO: 28987322 

 

3.           Kdo se může soutěže účastnit a kdo může vyhrát? 

3.1         Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, s korespondenční 
adresou v ČR a která souhlasí s těmito podmínkami Akce. 

3.2         Výherci se stane 153 soutěžících, kteří splnili podmínky účasti v Akci, a byli 
vylosováni.  

4.           Co může soutěžící vyhrát? 

4.1        Každý účastník může vyhrát maximálně 1 dárek z celkového počtu 153 balíčků. 

4.2 Dárky pořadatel poskytuje následující:  

(a) Lednice značky Samsung (1 ks) 

(b) Kuchyňské náčiní Tefal (4 ks) 

(c) Dárkový balíček od Rohlik.cz (12 ks) 

(d) Dárkový balíček od FINO (50 ks) 
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(e) Kuchařky edic Apetit (50 ks) 

(f) Dárkový balíček od Catering v krabici (10 ks) 

(g) Dárkový voucher od Brazzale (25 ks) 

4.           Jak se může soutěžící soutěže zúčastnit? 

4.1         Soutěžící se do soutěže přihlásí na webové stránce https://vyzva.apetitonline.cz/, a 
to hlasováním pro produkt v období od 9. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Pořadatel si vyhrazuje 
právo měnit datum ukončení přihlašování do soutěže. 

4.2         Soutěžící se hlasováním automaticky zařazuje do soutěže o výhru. 

5.           Jak se rozhodne o výherci? 

5.1         Výherce bude vylosován ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky účasti a 
hlasovali pro produkt. 

5.2         Výherce bude informován písemně e-mailem. 

5.3         Výhra bude zaslána na adresu uvedenou soutěžícím. 

5.4         Údaje o výherci mohou být zveřejněny, jak je to uvedeno v obchodních podmínkách. 

6. Zpracování osobních údajů 

6.1. V souvislosti s účasti na Akci budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, jak je to 

popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty. 

7. Změny podmínek  

7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně 

nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, bez udání důvodu. Soutěžící v takovém 

případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto 

podmínek informuje Pořadatel o takové změně účastníka na webových stránkách, 

kde byla vyvěšena předchozí verze podmínek nebo emailem nebo sms zprávou. 

Účastník je povinen se se změnami podmínek seznámit. 
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