VÁNOČNÍ SOUTĚŽ S TERNEM
PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Organizátor a pořadatel
Soutěž proběhne v termínu od 27. 10. do 24. 12. 2021 v supermarketech:
TERNO České Budějovice,
TERNO Zlín,
TERNO Hradec Králové,
TERNO Olomouc,
TERNO Český Krumlov,
TERNO Prachatice,
TERNO Týn nad Vltavou
TERNO Třeboň
TERNO Trhové Sviny
TERNO Bechyně
TERNO Jihlava
TERNO Strakonice
TERNO Tábor (dále jen „provozovny“).
Organizátorem soutěže je firma Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, se sídlem Pražská
tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice (dále jen „Jednota“ nebo „organizátor soutěže“), IČO:
00031852.

2. Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice, starší 18 let,
které splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „soutěžící“).

3. Pravidla soutěže
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti v soutěži a v období od 27. 10. do
24. 12. 2021 uskuteční nákup v jakémkoliv supermarketu TERNO v hodnotě alespoň 1000 Kč na
zákaznickou kartu (na jedné účtence*), vyplní soutěžní kupón a ten spolu s informací z pokladní
účtenky vhodí do slosovacího boxu. Každý supermarket má svůj specifický dárkový kupon/kartu.

*Povolena možnost zúčastnit se soutěže i v případě, že zákazník uskuteční při jedné návštěvě
supermarketu více nákupů (teplý úsek, dárková služba, pokladna…) s celkovým součtem minimálně
1000 Kč. K soutěžnímu kuponu je potřeba přidat všechny účtenky nebo jejich kopie.
Soutěžní kupóny budou k dispozici v informačních centrech každého supermarketu TERNO a na
webových stránkách www.terno.cz.
Dne 27. 12. 2021 proběhne v jednotlivých supermarketech Coop Terno vylosování výherců poukazů
na nákup v supermarketu Terno v hodnotě 10.000 Kč. Následně budou všechny soutěžní kupóny
svezeny do Terna České Budějovice a tam za dozoru notáře bude dne 5. 1. 2022 vylosován výherce
osobního automobilu.

Popis výher
Osobní automobil značky Škoda Fabia NEW Ambition
13x poukaz na nákup v supermarketu Terno v hodnotě 10.000 Kč
4. Způsob převzetí výhry
Hlavní cena bude předána výherci v supermarketu Terno České Budějovice. Výhra bude předaná
vedoucím provozovny nebo jeho zástupcem. Výhru bude možné převzít nejpozději do 15. 3. 2022.
V případě nevyzvednutí výhry do uvedeného termínu cena propadá a bude využita v další soutěži.
Výherce nebo jeho zákonný zástupce je povinen se při převzetí výhry prokázat platným občanským
průkazem.
Druhá cena bude předána výherci v jednotlivých supermarketech COOP Terno. Výhra bude předaná
vedoucím provozovny nebo jeho zástupcem. Výhru bude možné převzít nejpozději do 15. 3. 2022.
V případě nevyzvednutí výhry do uvedeného termínu cena propadá a bude využita v další soutěži.
Výherce nebo jeho zákonný zástupce je povinen se při převzetí výhry prokázat platným občanským
průkazem.

5. Práva a povinnosti organizátora
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje
se je závazně dodržovat. Do soutěže se lze přihlásit pouze v místě a době konání soutěže, po splnění
uvedených podmínek soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na
území České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí
v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn
zpracovávat osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže. Po vyhodnocení soutěže
budou všechny osobní údaje soutěžících skartovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je
seznámen se všemi právy, která vyplývají z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména s tím, že
poskytnutí údajů je dobrovolné. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv soutěž zkrátit, odložit,
prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je
vyloučeno. Alternativní plnění výher v hotovosti je vyloučeno.

6. Zveřejnění pravidel
Pravidla soutěže jsou k dispozici na každém supermarketu TERNO a na www.terno.cz

7. Partneři soutěže

