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 PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 
„KUPTE VYBRANÉ VÁNOČNÍ KOLEKCE ORION A NAJDĚTE POUKÁZKY NA NÁKUPY V KAUFLANDU V 

CELKOVÉ HODNOTĚ PŘES 2 000 000 Kč“ 
 

I. POŘADATEL 
 
Společnost Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4 - Modřany, Mezi Vodami 2035/31, IČO: 45799504 
pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Kupte vybrané vánoční kolekce ORION a 
najděte poukázky na nákupy v Kauflandu v celkové hodnotě přes 2 000 000 Kč“ (dále jen jako 
„Pořadatel“).  
 
 

II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE, PLATNOST POUKÁZEK 
 

Pořadatel pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Kupte vybrané vánoční kolekce ORION a najděte 
poukázky na nákupy v Kauflandu v celkové hodnotě přes 2 000 000 Kč“ (dále jen „Soutěž“) v 
termínu od 11. 10. 2021 00:00:00 hod. do vyprodání zásob kolekcí (dále jen „Doba konání Soutěže“).  
Platnost dárkových poukázek je od 11. 10. 2021 do 31. 8. 2025. 

 

  
III. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 
Soutěž probíhá ve všech prodejnách Kaufland (obchodní řetězec provozovaný společností Kaufland 
Česká republika v.o.s., Sídlo: Praha 9 - Břevnov, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, IČO: 25110161, 
Spisová značka A 20184, Městský soud v Praze) výhradně na území České republiky (dále jen „Místo 
konání Soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.  
 
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky 
starší 18 let (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“).  
 
Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. V 
něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí 
s pravidly této Soutěže.   
 
Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito 
pravidly.  
 
Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže a Místě konání Soutěže zakoupí 
některý z těchto výrobků - ORION Vánoční kolekce velká rodinná 700 g, ORION Vánoční kolekce 
modrá mléčná 435 g, ORION Vánoční kolekce červená hořká 435 g nebo ORION Vánoční kolekce zlatá 
mléčno-hořká 435 g (dále jen „Soutěžní výrobky“), ve kterých jsou náhodně ukryty poukázky na 
nákup v Kauflandu v hodnotách a počtech uvedených v bodě IV.  
Doporučujeme spotřebitelům si uschovat doklad o koupi Soutěžního výrobku (pokladní účtenku) a 
zároveň číslo šarže Soutěžního výrobku. Tyto doklady jsou nezbytné pro řešení případných námitek 
k hodnotám dárkových poukázek. 
 

IV. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ 
 

a. VÝHRY 

 
Výhrou v Soutěži jsou dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč na nákup 
v Kauflandu. (Dále jen „Výhra“ nebo „Dárková poukázka“). 
Do Soutěže je celkem vloženo 2 532 dárkových poukázek v celkové hodnotě 2 046 000 Kč.  

https://www.kaufland.cz/
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Kolekce Výše výhry Počet poukázek Celkem

ORION Vánoční kolekce velká rodinná 700g 1 000 1560 1 560 000 Kč

ORION Vánoční kolekce červená hořká 435g 500 324 162 000 Kč

ORION Vánoční kolekce modrá mléčná 435g 500 324 162 000 Kč

ORION Vánoční kolekce zlatá mléčno-hořká 435g 500 324 162 000 Kč

2532 2 046 000 Kč  
 
Dárková poukázka na nákup v Kauflandu: 

- Bezprostředně po nákupu Soutěžního výrobku a nalezení Výhry ji Spotřebitel okamžitě může 
použít. Viz podmínky níže.  

- Dárkovou poukázku je možné použít na jakékoliv prodejně Kaufland v České republice. 
Platnost Dárkové poukázky je od 11. 10. 2021 do 31. 8. 2025. 

- Rozdíl hodnoty Dárkové poukázky a ceny nákupu, na který bude Dárková poukázka použita, 
není možné vyplatit v penězích. 

- Dárkovou poukázku není možné směnit za peníze. Hodnota Dárkové poukázky bude čerpána 
úhradami za jednotlivé nákupy, a to až do úplného vyčerpání hodnoty Dárkové poukázky.  

- Nevyčerpaná hodnota na Dárkové poukázce po uplynutí doby platnosti bez náhrady propadá. 
- Hodnota Dárkové poukázky je daná dle výrobku (viz tabulka výše). V případě, že si chce 

spotřebitel počáteční hodnotu Dárkové poukázky ověřit, může se dotázat na informacích 
kterékoliv pobočky Kaufland. Žádost o zjištění počáteční hodnoty Dárkové poukázky lze také 
zaslat na e-mail darkove.poukazky@kaufland.cz, kde bude hodnota ověřena nejdéle do 30 
dnů. 

- V případě že se chce spotřebitel dotázat na zbytkovou hodnotu Dárkové poukázky, může se 
dotázat na informacích kterékoliv pobočky Kaufland. 

 
 

b. URČENÍ VÝHERCŮ 
 
Výhercem se stane pouze Soutěžící, který v Době konání Soutěže a Místě konání Soutěže zakoupí 
jeden z výše uvedených Soutěžních výrobků a nalezne uvnitř Dárkovou poukázku na nákup 
v Kauflandu.  
 

V. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
 

Vícenásobná účast v Soutěži je možná, vždy však jen při nově zakoupeném Soutěžním výrobku a při 
řádném splnění pravidel Soutěže.  
 
Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či 
jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv 
jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 
 
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli. 
 
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si 
vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit 
nebo doplnit její pravidla po celou Dobu konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí (s účinností 
k okamžiku vyhlášení) na https://www.nestle.cz/cs/souteze kde jsou také k dispozici platná a úplná 
pravidla.  
 
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži. Případné námitky s 
průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu jeho sídla uvedenou v těchto 
pravidlech po Dobu konání Soutěže nejdéle však do 15. 1. 2022. Námitky podané později nebudou 

https://www.nestle.cz/cs/souteze
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brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. Součástí námitky je nutné uvést číslo 
šarže Soutěžního výrobku a přiložit doklad o koupi Soutěžního výrobku.   
 
Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla 
Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání 
podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti pravidlům této Soutěže ze strany 
takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému 
Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku Výhry v Soutěži. 
 
Úplné znění pravidel je k dispozici na https://www.nestle.cz/cs/souteze. Dotazy je možné směrovat 
na e-mail info@nestle.cz a na Facebookovou stránku ORION Čokoláda nebo na bezplatnou 
telefonickou linku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00–11.30 a 13.00–16.00.  
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 07. 2021 

https://www.nestle.cz/cs/souteze
mailto:info@nestle.cz

