
PRAVIDLA SOUTĚŽE 

„Soutěž o grily Klarstein“ 

Česká republika 

 

1. Předmět a účel pravidel 

Předmětem těchto pravidel je úprava soutěžních podmínek soutěže " Soutěž o grily Klarstein 
" (dále jen "soutěž"), jejíž účastníci, kteří se zapojí do soutěže a stanou se ve smyslu těchto 
pravidel výherci, mohou vyhrát stanovené výhry tak, jak to je uvedeno v těchto pravidlech (dále 
jen "pravidla“). 

 

2. Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže je společnost: 

 
Obchodní firma: ALFA BIO s.r.o 
Sídlo:    Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica    
IČO:   30 223 041 
Registrace:   zapsaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, 

oddíl: Sro, vložka č.: 163/S 
 
(dále jen "organizátor soutěže") 

Organizátor soutěže je zároveň poskytovatelem cen do soutěže. 
 
 

3. Podmínky účasti v soutěži 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která si při jednom nákupu zakoupí 

alespoň 2 (nemusí to být 2 výrobky stejného druhu) kusy některého z následujících produktů 

značky: 

1. LUNTER Tofu Naturálne 

2. LUNTER Tofu Údené 

3. LUNTER Tofu Bazalkové 

4. LUNTER Tofu na panvicu Marinované 

5. LUNTER Tofu na panvicu Chilli & Limetka 

6. LUNTER Tofu na panvicu Toscana 

7.   LUNTER Tofu na gril Sweet Chilli 
(dále jen "soutěžní výrobky") 

K účasti v soutěži musí fyzická osoba splnit zároveň následující podmínky: 

a) být občanem České republiky nebo mít trvalý nebo přechodný pobyt na území České 

republiky, 

b) mít více než 18 let, 

c) splnit podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel 

(dále jen "soutěžící"). 



Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora soutěže, jakož ani osoby těmto 

osobám blízké (v souladu s definicí  § 22 českého Občanského zákoníku). Pokud se prokáže, 

že výherce soutěže je touto osobou, organizátor soutěže ho může ze soutěže vyloučit s 

následkem, že ztrácí nárok na výhru, výhra se mu nepředá a zůstává k dispozici organizátorovi 

soutěže. 

 
Zapojením se do soutěže soutěžící uděluje svůj souhlas s účastí v soutěži podle těchto 
pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle těchto pravidel soutěže. 
 
 

4. Zahájení a ukončení soutěže 

Soutěž se uskuteční v období od 1.6.2021 (00:00:01) do 15.8.2021 (23:59:59). 

 

5. Místo konání soutěže 

Místem konání soutěže je území České republiky. 

 

6. Podmínky a průběh soutěže 

 

Soutěžící se může do soutěže zapojit v období od 1.6.2021 (00:00:01) do 15.8.2021 (23:59:59) 

prostřednictvím webové stránky organizátora soutěže www.lunter.com/soutez. 

Na zapojení se do soutěže je kromě splnění podmínek účasti v soutěži podle bodu 3. těchto 

pravidel potřebné: 

• koupit v místě konání soutěže při jednom nákupu alespoň 2 ks jakýchkoliv soutěžních 

výrobků, 

• uchovat originál účtenky, která koupi některého z výše uvedených výrobků značky 

LUNTER prokazuje a 

• vyplnit formulář, který je dostupný na internetové stránce organizátora soutěže 

www.lunter.com/soutez  včetně vyplnění DKP čísla resp. čísla účtenky / ID účtenky / čísla 

transakce (dále jen "soutěžní formulář"). 

Každý soutěžící se může do soutěže zapojit vícekrát, tj každý soutěžící může vyplnit více než 

jeden soutěžní formulář. 

Při každém dalším vyplnění soutěžního formuláře musí mít soutěžící k dispozici novou 

(jinou) účtenku prokazující koupi alespoň 2 ks jakýchkoliv soutěžních výrobků v jednom 

nákupu, tj. na každý soutěžní formulář soutěžící použije odlišnou účtenku prokazující koupi 

potřebného počtu soutěžních výrobků v jednom nákupu. Jen takto může být soutěžící zařazen 

do losování vícekrát. 

 

Splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech opravňuje soutěžícího k zařazení do 

losování výherců podle bodu 7. těchto pravidel. 

 

Soutěžící se zavazuje, že v soutěžním formuláři uvede pravdivé údaje a bude postupovat v 

souladu s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech. 

Soutěžící bere na vědomí, že při využívání webových stránek a serverů v souvislosti se soutěží 

se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a / nebo v 

http://www.lunter.com/soutez


rozporu s dobrými mravy a nesmí uskutečňovat žádné úkony, kterými by bránil nebo se snažil 

bránit účasti v soutěži dalším soutěžícím, nebo jimiž by ohrožoval soutěž nebo by soutěž 

narušoval. Soutěžící nesmí obtěžovat ostatní soutěžící. 

Soutěžící přebírá odpovědnost za používání webové stránky organizátora soutěže a 

prohlašuje a svým souhlasem těmito pravidly se zavazuje, že svou účastí v soutěži nebude 

porušovat obecně závazné právní předpisy a podmínky soutěže. Tuto odpovědnost 

administrátor, majitel domény, provozovatel webhostingu, majitel serveru, poskytovatel 

připojení nepřebírá. 

Soutěžící se zavazuje, že žádným způsobem nebude (i) poškozovat další soutěžící nebo třetí 

osoby, (ii) porušovat podmínky uvedené v těchto pravidlech nebo (iii) znevažovat, 

zesměšňovat nebo jakýmkoli způsobem poškozovat zájmy organizátora soutěže, ani jeho 

dobré jméno. V případě porušení této podmínky je organizátor soutěže oprávněn soutěžícího 

ze soutěže vyloučit. 

 

Soutěžící v plném rozsahu objektivně odpovídá za své jednání v souvislosti se soutěží. 

Organizátor soutěže a ani provozovatel webové stránky tuto odpovědnost nepřebírají a 

neodpovídají za žádné uploady, filehostingy, stahování nebo vkládání jakýchkoli odkazů. 

 

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí, že organizátor soutěže je oprávněn ustanovení těchto 

pravidel kdykoliv měnit nebo soutěž kdykoliv zrušit. V případě, že dojde ke změně pravidel, 

soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. 

Organizátor soutěže není povinen o změně pravidel zvlášť informovat soutěžící, protože 

aktuální platná a účinná verze je vždy zveřejněna na internetové stránce 

www.lunter.com/soutez . (dále jako "webová stránka organizátora soutěže "). 

Soutěžící se zavazuje řídit se těmito pravidly, pokyny organizátora soutěže a jiných osob 

podílejících se na soutěži; jejich rozhodnutí budou ve všech ohledech týkajících se soutěže 

konečné a závazné pro všechny soutěžící. Soutěž se řídí výhradně těmito pravidly, které 

upravují práva a povinnosti soutěžících, jejich odpovědnost a další podmínky. Žádný soutěžící 

nemá nárok na výhru, pokud nesouhlasí s těmito pravidly a nesplní povinnosti z nich 

vyplývající. Soutěžící také nemá nárok na výhru, když nesplnil podmínky soutěže. 

 

7. Výhra, losování výherců a předávání výhry 

Výhrami v soutěži jsou: 

• 3x KLARSTEIN Princesize Kamado gril černý (dále jako „hlavní cena“) 

• 10x KLARSTEIN Charleroi Turbo elektrický stolní gril (dále jako „druhá cena“) 

• 30x grilovací nářadí FIELDMANN Clare  (dále jako „třetí cena“) 

 

Před losováním výherce organizátor soutěže přidělí každému soutěžícímu, který splnil 

podmínky účasti v soutěži, a který se zapojil do soutěže prostřednictvím soutěžního formuláře 

dostupného na webové stránce organizátora, samostatné číslo, které uvede do seznamu 

soutěžících (dále jen "seznam"), z nichž se uskuteční losování. Pokud se soutěžící zapojil do 

soutěže vícekrát, tak mu bude přiděleno více čísel, podle počtu přihlášení do soutěže. 

Pomocí prostředků výpočetní techniky a za použití softwaru - generátoru náhodných čísel - 

organizátorem soutěže pověřená osoba vylosuje ze seznamu jedno číslo a následně zjistí, o 

jakého konkrétního soutěžícího ze seznamu jde, s cílem následného kontaktování tohoto 

http://www.lunter.com/soutez


soutěžícího jako výherce. Losování se uskuteční za přítomnosti minimálně dvou osob 

určených organizátorem soutěže. 

 

Výherci soutěže budou vylosováni dne 19.8.2021  (dále jako "den losování"). 

V rámci losování bude vylosován jeden náhradník na každou výhru. 

 

V den losování budou ze seznamu losováni výherci a náhradníci v tomto pořadí: 

a) Výherci hlavní ceny (do vyčerpání počtu hlavních cen); 

b) Výherci druhé ceny (do vyčerpání počtu druhých cen); 

c) Výherci třetí ceny (do vyčerpání počtu třetích cen); 

d) Náhradníci výherců hlavní ceny (do vyčerpání počtu hlavních cen); 

e) Náhradníci výherců druhé ceny (do vyčerpání počtu druhých cen); 

f) Náhradníci výherců třetí ceny (do vyčerpání počtu třetích cen). 

Každé vylosované číslo bude vyřazeno z následujícího kola losování. 

Výherce bude zveřejněn na webových stránkách organizátora soutěže 

https://www.lunter.com/, v případě hlavní ceny i na Facebook stránce organizátora soutěže. 

Výherce bude o příslušné výhře vyrozuměn prostřednictvím emailové zprávy mu zaslané na 

emailovou adresu, kterou uvedl v soutěžním formuláři, resp. prostřednictvím telefonátu na 

telefonní číslo, které soutěžící uvedl v soutěžním formuláři. Součástí tohoto vyrozumění budou 

zároveň instrukce, jakým způsobem je možné výhru uplatnit, souhlas se zpracováním 

osobních údajů výherce a informace o ochraně osobních údajů. 

Výherce soutěže souhlasí s tím, že od něj může být vyžadováno, aby se zúčastnil reklamních 

a marketingových aktivit pro organizátora soutěže, a to bez nároku na odměnu. Výherce 

soutěže souhlasí, že organizátor soutěže může zhotovit nebo dát třetí osobě zhotovit 

audiovizuální záznamy, zvukové záznamy, fotografie nebo jiné propagační materiály 

znázorňující nebo odkazující na výherce za účelem vyhlášení výherce soutěže a na ostatní 

související propagační nebo obdobné obchodní účely. 

Pokud výherce nezašle naskenovanou nebo ofocenou kopii účtenky, se kterou se zapojil do 

soutěže ve lhůtě 7 dní od termínu, kdy byl poprvé kontaktován prostřednictvím emailové zprávy 

nebo telefonátu, vzdá se výhry, neudělí souhlas na zpracování svých osobních údajů, resp. 

nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel, ztrácí tímto nárok na příslušnou výhru a nemá 

nárok na náhradní plnění. Pokud se výherce neozve organizátorovi soutěže ve lhůtě 7 dní od 

termínu, kdy byl poprvé kontaktován, ztrácí nárok na výhru a výhru získává vylosovaný 

náhradník. 

Výhra bude výherci zaslána poštou nebo jinou formou po dohodě s organizátorem soutěže do 

14 dnů od zaslání poštovní adresy výherce. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit 

formu předání výhry.  

 

V případě, že se výhercem stane osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, výhra 

bude předána jejímu zákonnému zástupci po prokázání oprávnění zástupce jednat jménem 

zastoupeného výherce. 

 

Ve vztahu k českým daňovým rezidentům: podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

jsou osvobozeny ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo reklamního losování, a to 

v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč. Výhra předaná výherci představuje výhru před zdaněním 



a organizátor soutěže nenese odpovědnost za jakékoliv daňové povinnosti vyplývající z přijetí 

výhry výhercům. 

Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžité nebo 

jiné kompenzace. Soutěžící bere na vědomí, že výhry ze sázek a her není možné podle 

platných právních předpisů vymáhat soudní cestou. 

V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek soutěže rozhodne o dalším postupu 

organizátor soutěže. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze 

strany soutěžících a také právo na (i) případné vyloučení soutěžícího ze soutěže pro případné 

nesplnění některé z nich, (ii) nepřiznání nároku na výhru, a to i v případě, že případné 

nesplnění kterékoliv z podmínek bude zjištěno dodatečně (po určení soutěžícího za výherce v 

souladu s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech), nejpozději však do momentu předání, 

resp. uplatnění výhry. 

Organizátor soutěže neodpovídá za zásilky nedoručené zaviněním poštovního přepravce, 

doručovatele, resp. kurýra, jako ani za ztracené či poškozené zásilky. 

 

8. Práva soutěžícího jako dotčené osoby 

Soutěžící bere na vědomí, že organizátor soutěže zpracovává osobní údaje dotyčné osoby v 

souladu s platnou legislativou. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů jsou 

zveřejněny na webové stránce https://lunter.com/podmienky-ochrany-sukromia-alfabio.pdf . 

 

9. Závěrečná ustanovení 

 

Pravidla této soutěže budou k dispozici na vyžádání u organizátora soutěže a na webové 

stránce organizátora soutěže. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zkrácení soutěže, její přerušení nebo změnu 

podmínek soutěže, zejména, nikoli však výlučně podmínky losování výherců, data ukončení 

soutěže, počtu výherců, jakož i druhů výher. Jakoukoliv změnu podmínek soutěže organizátor 

soutěže vhodným způsobem zveřejní. Za vhodné zveřejnění se považuje zejména zveřejnění 

na webové stránce organizátora soutěže. 

Ustanovení těchto pravidel se stávají platnými a účinnými dnem jejich zveřejnění na webové 

stránce organizátora soutěže. 

 

Organizátor soutěže neodpovídá za úplnost těchto pravidel, které mohou být ve zkrácené 

a/nebo rozšířené verzi zveřejněny v reklamních či jiných propagačních materiálech v 

souvislosti se soutěží. 

 

V případě rozporu těchto pravidel s propagačními materiály (např. letáky) týkajícími se 

soutěže, resp. v případě jiných nejasností, se budou aplikovat příslušná ustanovení těchto 

pravidel soutěže.  

Vztahy neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky, pokud z kogentních 

norem práva EU nebo České republiky nevyplývá něco jiného. 

https://lunter.com/podmienky-ochrany-sukromia-alfabio.pdf


Organizátor soutěže a osoby uskutečňující činnosti pro soutěž neodpovídají za jakékoliv 

technické problémy nebo technické poruchy nebo za výhru, její kvalitu nebo jakost nebo 

jakékoliv jiné škody nebo chyby, které vzniknou v souvislosti se soutěží nebo za jakékoli 

hardwarové nebo softwarové chyby nebo chybné připojení na internet nebo za jakékoliv 

omezení připojení na internet, server nebo za úplnou nebo částečnou nedostupnost webové 

stránky organizátora soutěže z jakéhokoliv důvodu nebo za přetížení internetu nebo webové 

stránky, nebo za lidský nebo jiný zásah do průběhu soutěže, a to zejména za nedovolené 

vměšování, hackování, krádež, viry, chyby, nebo za narušení jakéhokoliv aspektu soutěže a 

ani za žádné jednání, které neuskutečňují sami. 

 

V Bratislavě dne 20.5.2021 


