
 

ÚPLNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM  

„Vyhrajte víkend pro dva v luxusním hotelu v Miláně”  

(dále jen „soutěž“) 
 

 

 

1. POŘADATEL: Košík.cz s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 

4, Česká Republika, IČ: 03023877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225559 (dále jen „pořadatel“). 

 

2. ORGANIZÁTOR Košík.cz s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 

Praha 4, Česká Republika, IČ: 03023877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225559 

 

3. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v termínu od 22. leden 2020 do 28. leden 2020 

včetně (dále jen „doba konání soutěže“). 

 

4. MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá v České republice v internetovém obchodě Košík.cz. 

 

 

5. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18ti let z řad 

zákazníků internetového obchodu Košík.cz, která si v termínu konání soutěže 

zakoupí požadované produkty a to alespoň 4 produkty značky Galbani. (dále jen 

“soutěžní nákup”).  

 

6. PRINCIP SOUTĚŽE: Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, tj. 

provede požadovaný nákup, bude zařazen do výběru o výhru.  

 

 

7. VÝHRY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:  

 

Celkem vybereme 1 výherce, který získá pobyt v hotelu Starhotel Rosa Grand 4*, 

Miláno. Termín výběru 1.3.- 31.5. 2020, kromě termínu 19.4. -26.4. 2020. 3dny a 2 

noci. Pokoj: Dvoulůžkový Deluxe. V ceně je stravování -polopenze a letištní transfer.  

 

Výběr výherce se uskuteční on-line prostřednictvím aplikace na principu náhodného 

výběru. V případě výhry, bude výherce o výhře informován e-mailem a to do 14 dnů 

po ukončení soutěže. Na tento e-mail je nutné odpovědět nejpozději do pěti dnů. 

 

8. Účastník soutěže bude zařazen do soutěže opakovaně, vždy však s novým nákupem 

soutěžních výrobků.  

 

 

9. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

Pořadatel ani organizátor soutěže není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti 

nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora, než 

jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou 

odpovědnost v případě, kdy bude věcné plnění, které je předmětem výhry zcela či 

zčásti změněno nebo poskytnuto se zpožděním. Jsou-li výhry do soutěže dodávány 

třetími stranami pořadatel ani organizátor za ně neodpovídá.  

 

10. Výhry nejsou právně vymahatelné.  

 

 

11. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele či organizátora, nebo osoba 

jim blízká ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku; taková osoba nebude mít na 

výhru nárok a výhra připadne výherci dalšímu v pořadí. Stejně tak ztrácí výherce 

nárok na výhru v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 



jednání výherce v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy, zejména pro 

spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto výherce, či jiné 

osoby, která dopomohla danému výherci k získání výhry nebo pokud výherce 

jakýmkoliv jiným způsobem poruší tato pravidla nebo jim jinak nevyhoví. Při nákupu 

na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem. 

 

12. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách vůči pravidlům této soutěže 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 jejího konání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.kosik.cz, 

kde jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici její platná a úplná pravidla. Tato 

pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech 

v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže 

za jediná, úplná, konečná a závazná.  

 

 

13. Pořadatel a organizátor soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro 

účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o 

jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel a organizátor mají právo vyloučit 

kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval 

pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi 

vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze zaslat písemně na emailovou 

adresu info@kosik.cz do tří (3) pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky 

podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele nebo organizátora o 

námitce je konečné. 

 

14. Účastí v soutěži není účastník motivován či nucen k přímé konzumaci a/nebo 

spotřebě alkoholických nápojů. 

 

 

15. Aktuální znění pravidel soutěže je vyvěšené na www.kosik.cz. 

 

 

V Praze dne 21.1. 2020 

 

 

 

mailto:info@kosik.cz
http://www.kosik.cz/

