Nejčastější dotazy
Úplná Pravidla soutěže VYBAVTE SE NA SVŮJ OBLÍBENÝ SPORT jsou dostupná na
www.nestle-cereals-lottery.com
Všeobecné dotazy
1.

Co je to soutěž VYBAVTE SE NA SVŮJ OBLÍBENÝ SPORT s cereáliemi
Nestlé?
VYBAVTE SE NA SVŮJ OBLÍBENÝ SPORT je soutěž, v níž máte šanci vyhrát
poukaz v hodnotě 10 000 Kč do obchodní sítě DECATHLON. Celkem se soutěží o 30
ks poukazů.

2.

Kdy soutěž probíhá?
Soutěž začíná 19. 8. 2019 v 00:00 a končí 29. 9. 2019 v 23:59 SEČ.

3.

Jak se přihlásit do soutěže VYBAVTE SE NA SVŮJ OBLIBENÝ SPORT?
o

Kupte si soutěžní balení cereálií Nestlé (CINI MINIS 450 g, NESQUIK 450 g,
CHOCAPIC 450 g, COOKIE CRISP 425 g, LION 425 g, FITNESS PLAIN
375 g, nebo FITNESS CHOCOLATE 375 g)

o

Zaregistrujte doklad o koupi soutěžního balení na stránce www.nestle-cerealslottery.com a nezapomeňte si tento doklad uschovat.

4.

Jaké osobní údaje musím poskytnout?
Pro registraci do soutěže je potřebné zadat vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo.
Dále budete muset potvrdit, že je vám více než 18 let a že jste si přečetli podmínky
soutěže a souhlasíte s nimi a že souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.
Pokud neuvedete potřebné údaje, přihláška bude považována za neúplnou, a tudíž
neplatnou. Tyto údaje zadáváte proto, abychom vás mohli kontaktovat a dohodnout
předání ceny. V případě přiznání výhry je potřebné poskytnout další údaje jako
jméno, příjmení a úplnou poštovní adresu.

5.

Proč musím uvést svoji e-mailovou adresu?
E-mailová adresa se požaduje jako součást procesu registrace. V případě výhry vám
na ni zašleme potvrzení o získání ceny. E-mailová adresa musí být platná a musíte na
ní být dosažitelní po celou dobu trvání soutěže. Pokud vaše e-mailová adresa přestane

být v průběhu soutěže dostupná, pro obdržení ani doplnění informací o registrovaných
přihláškách nebudete moci použít novou e-mailovou adresu.
6.

Kdo se může soutěže zúčastnit a jaký je minimální věk pro účast v soutěži?
Abyste se mohli zaregistrovat a zúčastnit této soutěže, musí vám být minimálně 18 let
a musíte mít doručovací adresu na území ČR. Soutěže se nemohou zúčastnit
zaměstnanci společnosti Nestlé ani nejbližší příbuzní zaměstnanců organizátora, jeho
zástupců a jiných subjektů, které se obchodně podílejí na soutěži.

7.

Je možné zúčastnit se soutěže bez zakoupení výrobku zahrnutého do soutěže?
Tato alternativa není možná. Pro uplatnění výhry budete muset doložit zakoupení
výrobku platným dokladem.

8.

Jak dlouho soutěž probíhá?
Soutěž probíhá 42 dní, od 19. 8. 2019 do 29. 9. 2019

9.

Které výrobky jsou předmětem této soutěže?
Předmětem soutěže jsou cereálie Nestlé v promočním balení VYBAVTE SE NA
SVŮJ OBLÍBENÝ SPORT:
o

Nesquik 450 g,

o

Chocapic 450 g,

o

Cini Minis 450 g,

o

Lion 425 g,

o

Cookie Crisp 425g,

o

Fitness Plain 375 g,

o

Fitness Chocolate 375 g.

13. Kolikrát můžu pokladní doklad zaregistrovat?

Každý pokladní doklad lze zaregistrovat pouze jednou, bez ohledu na počet
zakoupených soutěžních výrobků.

Ceny
1.

Jaké ceny lze vyhrát?
Každou výhru tvoří poukaz v hodnotě 10 000 Kč do obchodní sítě Decathlon. Poukaz
lze čerpat i postupně. V případě nákupu zboží s cenou vyšší než je cena poukazu lze
zbývající částku doplatit penězi. Platnost poukazu je do 31. 12. 2020.

2.

Jak se dozvím, zda jsem vyhrál/a?
Účastník, který získá nárok na výhru, se to dozví prostřednictvím potvrzovacího emailu do 5 pracovních dnů od průběhu losování výher.

3.

Jak se přidělují výhry?
Do slosování o výhry budou zařazeni všichni soutěžící, kteří zaregistrovali pokladní
doklad soutěžního výrobku na stránce www.nestle-cereals-lottery.com v souladu
s pravidly soutěže.
Losování výherců bude probíhat celkem třikrát a to v dvoutýdenních intervalech.
První losování proběhne ze zaregistrovaných účastníků za období 19. 8. – 01. 09.
2019 a uskuteční se nejpozději do 05. 09. 2019 náhodným výběrem. Druhé losování
proběhne ze zaregistrovaných účastníků za období 02. 09. – 15. 09. 2019 a uskuteční
se nejpozději do 20. 09. 2019 náhodným výběrem. Třetí losování proběhne ze
zaregistrovaných účastníků za období 16. 09. – 29. 09. 2019 a uskuteční se nejpozději
do 04. 10. 2019 náhodným výběrem. Losování proběhne elektronicky za přítomnosti
zástupců Organizátora. Kromě výherců bude vylosováno i 5 náhradníků ve
stanoveném pořadí. O průběhu losování bude vytvořen zápis.
Účastník soutěže může v období trvání Soutěže vyhrát pouze 1 výhru. Opakované
splnění podmínek účasti v této soutěži ze strany jednoho soutěžícího a na základě
toho jeho opakované zařazení do soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v
Soutěži.
Nevyčerpané výhry propadají ve prospěch objednatele.
Hlavním dokumentem pro další informace a nejasnosti jsou pravidla, jejichž úplné
znějí je uvedeno na stránce www.nestle-cereals-lottery.com.

