1) O čem je soutěž „VYHRAJ HOKEJOVÉ VÝHRY KAŽDOU HODINU“?
Spotřebitelská soutěž dává fyzickým osobám v ČR a na Slovensku možnost vyhrát každou
hodinu HOKEJOVÉ VÝHRY.
2) V jakém termínu a kde soutěž probíhá?
Soutěž probíhá od 15. 3. 2019 00:00:01 hod do 10. 5. 2019 23:59:59 hod na území České
republiky a Slovenska.
3) Jak se mohu zapojit do soutěže?
Nákupem alespoň jednoho soutěžního produktu se soutěžní etiketou:
Coca-Cola original taste 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can
Coca-Cola zero cukru zero kalorií 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can a dále
registrací unikátního kódu z etikety/plíšku dle instrukcí na etiketě soutěžního produktu a
na www.coca-cola.cz. Případně je možné se zapojit na základě získání unikátního
soutěžního kódu skrze marketingové aktivity pořadatele, např. na letáčku nebo v rámci
sociálních sítí.

4) Kdo se může soutěže zúčastnit?
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let s adresou pro doručování na území
České republiky, která zakoupí v době konání soutěže alespoň jeden soutěžní nápoj Coca-Cola
se soutěžní etiketou, uschová si soutěžní etiketu a víčko s unikátním kódem nebo plechovku a
plíšek s unikátním kódem a zaregistruje se dle instrukcí na www.coca-cola.cz. V případě výhry
osoby ve věku 16-17 let je v případě výhry z kategorie A (viz bod 8) podmínkou toho, aby mohla
být výhra z kategorie A předána, aby výhru převzal zákonný zástupce, který bude odpovědný
za čerpání výhry.
5) Kdo se nemůže soutěže účastnit?
Osoby mladší 16 let a osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k
pořadateli a/nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci akce. Účast v akci
je dobrovolná.
6) Jak se mohou zapojit osoby mladší 16 let?
Osoby mladší 16 let mohou požádat zákonného zástupce nebo osobu starší 16 let, která
provede registraci soutěžního kódu na základě svých osobních údajů – data narození a emailu. Osoby mladší 16 let nemohou v rámci soutěže uvádět své osobní údaje, ani se samy
do soutěže zapojit.
7) Jaké produkty jsou soutěžní?
Coca-Cola original taste 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can
Coca-Cola zero cukru zero kalorií 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can se
soutěžní etiketou „VYHRAJ HOKEJOVÉ VÝHRY KAŽDOU HODINU“.
8) Co je to unikátní kód a kde ho najdu?
Unikátní kód je kód z etikety soutěžních produktů, případně kód na plíšku sloužící k otevření
plechovky, případně kód na letáčku získaní v rámci marketingových aktivit Pořadatele. Všechny
soutěžní etikety, případně plíšky k otvírání plechovky, ze kterých byl zadán soutěžní kód nebo
soutěžní letáčky s kódem, je třeba uschovat pro následné prokázání nároku na výhru.

9) Jaké hokejové výhry mohu v soutěži vyhrát?
Do soutěže je vloženo celkem 2 736 hokejových výher. Konkrétně se jedná o 15 typů
hokejových výher rozdělených dle hodnoty do kategorie A a kategorie B viz tabulka níže. Výhry
jsou společné pro účastníky z České i Slovenské republiky.
U hokejových výher v podobě vstupenek na zápasy Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2019,
Slovensko je známo datum i místo jejich čerpání, které nelze měnit. Účastník svou účastí v
soutěži tuto skutečnost bere bezvýhradně na vědomí a souhlasí s tím.
Název výhry

Kategorie výhry

Počet výher

Oficiální vstupenky na finálové zápasy 2019 IIHF MS pro 2 osoby a osobní setkání s Patrikem Eliášem

A

4

Oficiální vstupenky na semifinálové zápasy 2019 IIHF MS pro 2 osoby a kartička Patrika Eliáše

A

4

Oficiální vstupenky na čtvrtfinálové zápasy 2019 IIHF MS pro 2 osoby a kartička Patrika Eliáše

A

8

Oficiální vstupenky na zápasy základní skupiny 2019 IIHF MS pro 2 osoby a kartička Patrika Eliáše

A

118

Oficiální mikina 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

A

400

Oficiální bunda 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

A

34

Oficiální dres 2019 IHHF MS a kartička Patrika Eliáše

A

400

Oficiální tričko 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

A

200

Oficiální sportovní taška 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

A

200

Oficiální puk Coca-Cola 2019 a kartička Patrika Eliáše

B

500

Oficiální hrneček 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

B

100

Oficiální klíčenka 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

B

218

Oficiální vak 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

B

200

Oficiální šála 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

B

200

Oficiální kšiltovka 2019 IIHF MS a kartička Patrika Eliáše

B

150

10) Jakým způsobem je určován výherce?
Výherce soutěžního kola a příslušné hokejové výhry je určen na základě soutěžní mechaniky
tzv. šťastných chvilek, tedy přesně určených výherních okamžiků ve formátu DD.MM.RRRR
HH:MM:SS:SSS. Výhercem se stane ten účastník, který provede registraci unikátního kódu jako
první v pořadí po okamžiku, kdy nastane šťastná chvilka pro dané soutěžní kolo. O výhře tedy
rozhoduje přesnost a rychlost registrace do akce.
11) Co je to šťastná chvilka?
Přesně určený výherní okamžik ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS. Seznam šťastných
chvilek je stanoven před startem soutěže a uložen u organizátora soutěže.
Každé šťastné chvilce je předem přiřazena konkrétní výhra.
12) Jaké údaje musím zadat při registraci?
Platný kontaktní e-mail, unikátní kód z etikety soutěžního produktu nebo plíšku sloužícího
k otevření plechovky, či unikátní kód získaný v rámci marketingových aktivit pořadatele
soutěže, věk.
13) Jak se dozvím, zda jsem vyhrál?
Soutěžní systém po registraci unikátního kódu vyhodnotí do několika sekund, zda byl unikátní
kód registrován jako první v pořadí po okamžiku šťastné chvilky pro dané soutěžní kolo. Pokud
ano, zobrazí se informace o výhře přímo v místě registrace a současně bude obeznámení o
výhře odesláno elektronicky e-mailem.

14) Jaké jsou podmínky odevzdání výhry výherci?
Aby mohla být výherci výhra zaslána/předána, musí na soutěžním webu vyplnit své další osobní
údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy pro doručení výhry, email a telefon a udělit souhlas s
jejich užitím pro účely zaslání/předání výhry.
V případě, že výherce ve věku 16 – 17 let (tj. nezletilý) vyhraje výhru kategorie A, může dále v
soutěži pokračovat pouze tím způsobem, že jeho zákonný zástupce na soutěžním webu vyplní
své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresu pro doručení výhry, email a telefon a
udělí souhlas s užitím jeho osobních údajů pro účely zaslání/převzetí výhry ve prospěch
nezletilého výherce.
V případě výher kategorie B uděluje souhlas s užitím osobních údajů pro účely zaslání/převzetí
výhry nezletilý výherce sám.
K elektronickému potvrzení přijetí určené výhry včetně doplnění kontaktních údajů a souhlasu
s jejich zpracováním musí dojít do 48 hodin od oznámení výhry na webu www.coca-cola.cz
nebo do 48 hodin od přijetí výherního e-mailu.
Odevzdání výhry může být podmíněno fyzickým předložením výherní soutěžní etikety s kódem,
se kterým se výherce účastnil akce, nebo plíšku sloužícího k otevření plechovky nebo letáčku
s kódem. Pokud výherce nepředloží požadovanou soutěžní etiketu/plíšek/letáček dle pokynů
infolinky, jeho nárok na výhru může zaniknout, výherci nevzniká nárok na jakékoliv jiné plnění.
15) Mohu se soutěže účastnit opakovaně?
Opakovaná účast v soutěži je možná, vždy je však nutné zakoupit nový soutěžní produkt a
zaregistrovat nový unikátní kód ze soutěžní etikety/plíšku, či unikátní kód získaný v rámci
marketingových aktivit pořadatele soutěže.
16) Kolik hokejových výher mohu vyhrát?
Jednotlivá fyzická osoba může vyhrát v rámci celé soutěže všechny výhry. Jednoznačným
identifikátorem účastníka jsou jeho kontaktní údaje, které uvedl při registraci do soutěžního
online systému.
17) Je možné vyplatit výhru v penězích?
Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži ani
požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v pravidlech soutěže. Účast v akci ani
ceny není možné vymáhat právní cestou.
18) Kdy a jak mohu výhru očekávat?
Výhry budou odesílány prostřednictvím České pošty doporučeně na adresu uvedenou
výhercem (popř. zákonným zástupcem nezletilého výherce) při potvrzení přijetí výhry dle
pokynů na www.coca-cola.cz. Výhry budou odesílány nejpozději do 5 kalendářních týdnů od
potvrzení přijetí výhry výhercem a vyplnění kontaktních údajů pro zaslání výhry, nejpozději
však do 17. 05. 2019.
Výherce (popř. zákonný zástupce nezletilého výherce) je povinen uvést všechny požadované
údaje správně a úplně, v opačném případě Pořadatel nemůže garantovat doručení výhry.
V případě uvedení chybné adresy výhercem (popř. zákonným zástupcem nezletilého výherce),
neodpovídá Pořadatel za ztrátu či chybné dodání zásilky a není povinen zajistit náhradní plnění
v podobě nové výhry či peněžitého plnění.
19) Existuje časové omezení pro čerpání hokejových výher?

U výhry v podobě vstupenek na zápasy Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2019, Slovensko
je známo datum i místo jejich čerpání, které nelze měnit. Účastník svou účastí v soutěži tuto
skutečnost bere bezvýhradně na vědomí a souhlasí s tím.
20) Může výhra propadnout?
Pokud výherce ve stanovené lhůtě nepotvrdí elektronicky dle pokynů na www.coca-cola.cz a
dle bodu 13 přijetí výhry a nevyplní kontaktní údaje pro zaslání výhry, jeho nárok na výhru
zaniká. Rovněž v případě, kdy si výherce nepřevezme zásilku doručovanou na uvedenou
adresu, nebo uveden neplatnou adresu, díky čemuž nebude možné výhru doručit.
21) Jaké položky nejsou zahrnuty v ceně výher?
V případě výher v podobě vstupenek na zápasy Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2019,
Slovensko nejsou součástí výhry náklady spojené s transferem na místo čerpání zážitku
(Bratislava nebo Košice dle konkrétního zápasu), občerstvení v místě konání hokejového
zápasu ani žádné další náklady.
22) Vyplývá pro výherce v ČR nějaká daňová povinnost?
V ČR pořadatel soutěže zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s
příslušnými právními předpisy. Výherce daňovou povinnost nemá.

