
ÚPLNÁ PRAVIDLA  

SMS SOUTĚŽE O ZÁJEZDY S TCHIBO 
18. 1. – 31. 1. 2016  

 

 
1) POŘADATEL A PROVOZOVATEL: Tchibo Praha, spol. s r.o., Praha - Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 14000,  

IČ: 16190793, DIČ CZ16190793 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
1744 (dále též „Organizátor“). 

 
2) TECHNICKÁ PODPORA SOUTĚŽE: GLOBDATA a.s., Na Příkopě 9-11, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 25098900, DIČ 

CZ25098900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 (dále též 

„Technická podpora“) 
 

3) NÁZEV SOUTĚŽE: SMS soutěž o zájezdy s Tchibo 
 

4) TERMÍN KONÁNÍ: 18. 1. 2016 (00:01 hod.) - 31. 1. 2016 (23:59 hod.)  
 

5) MÍSTO KONÁNÍ:  Česká republika 
    Slovenská republika  
(dále jen „místo konání soutěže“) 

 
6) WEBOVÁ ADRESA SOUTĚŽE:   www.svet-tchibo.cz/soutez 

      www.svet-tchibo.sk/sutaz  

 

7) INFOLINKA SOUTĚŽE:  +420 267 090 338 (po –pá 9:00-17:00) 

 

8) SOUTĚŽNÍ VÝROBKY: Soutěž se vztahuje na všechny nepotravinové výrobky portfolia TCHIBO, jejichž prodejcem 
je Organizátor¨.. Soutěž se nevztahuje na nákup spotřebního zboží v prodejních místech Tchibo v rámci 
obchodních řetězců Ahold, Globus, Kaufland, Eso Lety a Terno.  
(dále též „soutěžní výrobky“). 

 
9) ÚČASTNÍK SOUTĚŽE: Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo 

s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále 
též „účastník“). 

 
10) PODMÍNKY ÚČASTI: 

Účastník zakoupí min. 2 soutěžní výrobky.  Do soutěže je možno přihlásit se vícekrát. Pro každé zařazení do soutěže 
musí soutěžící splnit podmínku, a to nakoupit opakovaně soutěžní výrobky, které budou uvedeny na jedné účtence, 
a vždy se nově registrovat s platným pokladním dokladem. V 1 SMS může být zaslaný pouze jeden čas nákupu a 
jedna hodina nákupu, které musí souhlasit s pokladním dokladem. Účastník se do soutěže zapojí zakoupením 
výrobků v kamenném obchodě či objednáním výrobků přes eshop, když poté výrobky vyzvedne a zaplatí v kamenném 
obchodě.  
Účastník zakoupí soutěžní výrobky v době od 18. 1. 2016 do 31. 1. 2016 na území České republiky a Slovenské 
republiky. 
Účastník si ponechá účtenku/účtenky do 29. 2. 2016 z nákupu, pro pozdější kontrolu v případě výhry. Na těchto 
účtenkách musí být čitelně a srozumitelně uvedeno kdy, kde a jaké soutěžní výrobky byly zakoupeny.  
 
Formáty soutěžních SMS: 
Registrace pro Českou republiku: 

odešle SMS ve tvaru: TCHIBO mezera DATUM ZAPLACENI mezera CAS ZAPLACENI 

Příklad: TCHIBO 1801 1103 

na telefonní číslo 900 06 03. Cena jedné odeslané SMS zprávy je 3 Kč vč. DPH. 

Registrace pro Slovenskou republiku: 

odešle SMS ve tvaru: TCHIBO mezera DATUM ZAPLACENI mezera CAS ZAPLACENI 

Příklad: TCHIBO 1801 1103 

na telefonní číslo 70 36. Cena zpětné SMS je max. 0,10 Eur. 

http://www.svet-tchibo.cz/soutez
http://www.svet-tchibo.sk/sutaz


 

  
Po registraci v soutěži obdrží účastník potvrzující odpovědní SMS. U odpovědní SMS se vyhodnocuje klíčové slovo 
TCHIBO. Slovo TCHIBO se musí nacházet na začátku zprávy, nezáleží, zda je uvedeno velkým či malým písmem. 
Pokud není tato podmínka uvedená, není SMS zařazená do systému. 

Odpovědní SMS pro Českou republiku:  

SMS  1: 

Vase SMS je zaslana v nespravnem tvaru. Presny tvar SMS najdete na www.svet-tchibo.cz/soutez 

 

SMS 2:  

Blahoprejeme! Vyhravate poukaz na zajezd s Tchibo Cestovani v hodnote 5000 Kc. Po skonceni souteze budete 

telefonicky pozadani o predlozeni platne uctenky. 

SMS 3: (namísto XXXXXXXXXXXXXX obdrží zákazník v SMS zprávě unikátní kod)   

Bohuzel nevyhravate.Vyuzijte 15% slevu jako odmenu za ucast. Plati v obchodech Tchibo, nebo po zadani kodu 

XXXXXXXXXXXXXX na www.tchibo.cz do 7.2.2016 

 

SMS 4: 

SMS nebyla zarazena do souteze z duvodu duplicity telefonního cisla a casu zaplaceni z uctenky. Vice na 

www.svet-tchibo.cz/soutez 

 

SMS 5: 

Vase SMS nebyla zarazena do souteze z duvodu ukonceni souteze. Vice na www.svet-tchibo.cz/soutez 

 

Odpovědní SMS pro Slovenskou republiku:  
SMS  1: 

Vasa SMS je zaslana v nespravnom tvare. Presny tvar SMS najdete na www.svet-tchibo.sk/sutaz 

 
SMS 2:  
Blahozelame! Vyhravate poukaz na zajazd v hodnote 200 €. Po skonceni sutaze budete telefonicky poziadany o 
predlozenie platneho pokl. dokladu. Vase Tchibo 
 

SMS 3: (namísto XXXXXXXXXXXXXX obdrží zákazník v SMS zprávě unikátní kod) 

Bohuzial nevyhravate. Vyuzite 15% zlavu ako odmenu za ucast. Plati v obchodoch Tchibo, alebo po zadani kodu 

XXXXXXXXXXXXXX na www.tchibo.sk do 7.2.2016 
 

SMS 4: 

SMS nebola zaradena do sutaze z dovodu duplicity telefonneho cisla a casu zaplatenia z pokl.dokladu. Viac na 

www.svet-tchibo.sk/sutaz 

SMS 5: 

Vasa SMS nebola zaradena do sutaze z dovodu ukoncenia sutaze. Viac na www.svet-tchibo.sk/sutaz 

Datum a čas odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem nákupu, nejpozději však do data konce 
soutěže. Doba trvání soutěže je od 18 1. 2016 00:00:01 hod. do 31.1.2016 23:59:59 hod. 
 
Organizátor si podmiňuje předání výhry předložením dokladu nákupu s údaji odpovídajícím údajům uvedeným v 
soutěžní SMS, kterými nárok na výhru vznikl. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po 
celou dobu trvání soutěže. 
Účastník si ponechá účtenku/účtenky do 29. 2. 2016 z nákupu, pro pozdější kontrolu a prokázání v případě výhry. 

11) VÝHRY: 
K dispozici jsou níže uvedené specifikované výhry:  

http://www.svet-tchibo.cz/soutez
http://www.tchibo.cz/
http://www.svet-tchibo.cz/soutez
http://www.svet-tchibo.sk/sutaz
http://www.svet-tchibo.sk/sutaz


Výhrou je poukaz na zájezd dle vlastního výběru z www.tchibo.cz/cestovani v max. hodnotě 5 000 Kč včetně DPH. 

Výherce na Slovensku vyhraje poukaz v hodnotě 5 000 Kč (tj. 200 € přepočítané kurzem 25 Kč). 

Celkový počet výher do soutěže je Organizátorem vloženo 14 ks poukazů pro Českou a Slovenskou republiku.   

Garantovanou výhrou pro soutěžící, kteří nevyhrají zájezd je sleva na jednorázový nákup v kamenných obchodech 

nebo v e-shopu www.tchibo.cz/sk v hodnotě 15% s omezenou platností od 18. 1. 2016 do 7. 2. 2016. 

Slevu 15% lze uplatnit v kamenných obchodech Tchibo po předložení platné SMS zprávy nebo online na 

www.tchibo.cz/sk po zadání unikátního kódu. Akční nabídky a slevy nelze kombinovat. Sleva neplatí na Tchibo 

Cestování a dárkové poukázky. Akce sleva 15% platí od 18. 1. 2016 do 7. 2. 2016. 

12) NÁROK NA VÝHRU:  
 
Nárok na výhru „poukaz na zájezd v hodnotě 5 000 Kč“ má každý účastník soutěže za dobu konání soutěže 
pouze jedenkrát, který splní podmínky účasti a zároveň: 
Nárok na výhru „poukaz na zájezd v hodnotě 5 000 Kč“ získá každý den jeden výherce v pořadí zaslané SMS jako 
300. platný vstup do soutěže za období trvání soutěže (18.01.2016 00:00:01 hod. až 31.01.2016 23:59:59 hod.) Za 
platný vstup je považována odeslaná SMS s klíčovým slovem, datem a časem zaplacení.  
V případě, že bude do systému doručeno méně než 300. platných vstupů, nárok na výhru získá 10. předposlední 
platný vstup. Za období soutěže bude vydáno maximálně 14 poukazů na zájezd TCHIBO v hodnotě 5 000 Kč.  
 
Soutěžící budou informováni o výhře formou SMS bezprostředně po odeslání soutěžní SMS. Výherci poukazu na 
zájezd v hodnotě 5 000 Kč budou navíc telefonicky požádáni o zaslání kontaktu do 14 dnů ode dne ukončení soutěže 
a poté do 14 dnů musíprokázat Organizátorovi nárok na vydání výhry originálem účtenky, jinak nárok na výhru 
propadá.  
 
Poukaz výherce může uplatnit zadáním slevového kódu  při objednání vybraného zájezdu/zájezdů  cestovní 

kanceláře Eurotours Ges.m.b.H. – Rakousko nabízené na www.tchibo.cz/cestovani. 

Výherce musí zájezd objednat nejpozději do 31. 12. 2016, a to jednorázovým uplatněním slevového kódu 

na  www.tchibo.cz/cestovani nebo jinak slevový kód propadá.  

Objednat lze pouze z aktuální nabídky zájezdů uvedené na www.tchibo.cz/cestovani. Slevový kód je možné použít 

pouze jednorázově, přičemž lze jednorázově objednat i více zájezdů najednou. Pokud si výherce jednorázově 

objedná zájezd/y v celkové hodnotě nižší než 5 000 Kč, nemá výherce nárok na dorovnání rozdílu v žádné formě, 

tento nevyčerpaný rozdíl propadá. Pokud si výherce objedná zájezd/zájezdy převyšující částku 5 000 Kč, je povinen 

rozdíl převyšující 5 000 Kč uhradit na vlastní náklady. 

Organizátor uhradí v České republice srážkovou daň z výher v soutěži v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm.k) 
a  § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů. 
 

Organizátor si podmiňuje předání výhry předložením pokladního dokladu s údaji odpovídajícím údajům uvedeným v 

soutěžní SMS, kterými nárok na výhru vznikl.  

Organizátor soutěže nenese odpovědnost za případné mechanické poškození soutěžního výrobku, jeho obalu (např. 
poškození v důsledku nadměrného chladu, tepla, vlhkosti, nevhodného skladování či zacházení apod.), a to bez 
ohledu na to, zda takové poškození způsobí prodejce soutěžního výrobku, soutěžící nebo jakákoliv jiná třetí osoba 
(dále jen „poškození“).  
 

 
13) PŘEDÁNÍ VÝHER: 

Výherci obdrží ceny, které jim budou předány pořadatelem soutěže po kontrole pokladních dokladů.  

 
14) SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

a) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
b) Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů vč. 

emailové adresy společnosti Tchibo Praha, spol. s r.o., Praha - Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 14000,  
IČ: 16190793, DIČ CZ16190793 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 1744 jako správci případně jiné třetí osobě, jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání 
výhry a pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných 
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků 

http://www.tchibo.cz/cestovani
http://www.tchibo.cz/
http://www.tchibo.cz/sk
http://www.tchibo.cz/cestovani
http://www.tchibo.cz/cestovani
http://www.tchibo.cz/cestovani


dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky 
upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 
11, § 12, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně 
kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich likvidaci a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. 
Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na správce.  

c) Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas také s uveřejněním svého jména, příjmení a místa 
bydliště, ve formě: „Jméno, Příjmení, Město“ a podobizna případných obrazových či zvukových záznamů účastníků, 
v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu jednoho roku 
od skončení soutěže. 

d) Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, tel. číslo a adresa. 
 

15) DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
a) Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. 
b) Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy s novými pokladními doklady a řádného splnění soutěžních 

podmínek. Pokud budou doručena z jednoho telefonního čísla stejná unikátní čísla vícekrát, i v případě zaslání 
stejného unikátního čísla z jiného telefonního čísla, bude první SMS přijatá a ostatní budou ze soutěže vyřazené 
jako duplicitní.   

c) Organizátor neodpovídá za doručení výher či za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či 
nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za 
jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či 
jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací 
mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS 
zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS 
brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány. SMS nesplňující 
podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v 
rozporu s pravidly soutěže budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo. 

d) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve 
smyslu §22 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude 
předána a tato výhra bude jeho výhra postoupena soutěžícímu, který se umístil na dalším místě v pořadí.  

e) Organizátor je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který 
porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Organizátor důvodné 
podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně 
účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy. Pokud soutěžící nesplní podmínky soutěže, 
zejména nepředá soutěžní tiket, nebo nesdělí pořadateli potřebné osobní údaje k předání výhry, bude jeho výhra 
postoupena soutěžícímu, který se umístí na dalším místě v pořadí. 

f) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry 
výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry 
nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna cen či vyplacení 
peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, vyplácení peněžního plnění při nečerpání celé hodnoty výherního 
balíčku jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. 

g) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním 
(realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.  

h) Organizátor soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry 
není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě.  
Organizátor je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v 

takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže www.svet-

tchibo.cz/soutez / www.svet-tchibo.sk/sutaz  

i) Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto 
pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí 
pořadatele o námitce je konečné. 

 
V Praze dne 14. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svet-tchibo.cz/soutez%20/
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Příloha č. 1: 
 
 
Soutěž probíhá v těchto kamenných obchodech: 
 

 OBCHODY   TCHIBO  - CZ 
      

      

1 AVION AHOPPING PARK BRNO, Shop Nr. 51, Skandinávská 2, 619 00 BRNO                                  

2 CENTRUM ČERNY MOST PRAHA, Chlumecká 765/6, 198 19 PRAHA 9                                                 

3 AVION SHOPPING PARK OSTRAVA, Rudná 3114/114, 700 30  OSTRAVA - Zábřeh                       

4 CENTRUM OLYMPIA PLZEŇ, Písecká 972/1, 326 00 PLZEŇ                                                                    

5  NC ČEPKOV ZLIN, Tyršovo nábřeží 5496; 760 01 ZLÍN                                        

6 GALERIE BUTOVICE, Radlická 117, 158 00 PRAHA 5                                                                        

7 OC CHODOV, Roztylská ul. 2321/19, 148 00 PRAHA 4                                                         

8 METROPOLE ZLIČÍN, Řevnická 121/1, 155 21 PRAHA 5 - Třebonice                                           

9 IGY CENTRUM, Pražská 1247/24, 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE                                                            

10 OC NOVO PLAZA, Novodvorská 994, 142 00 PRAHA 4                                        

11 GALERIE VAŇKOVKA, Ve Vaňkovce 1, 602 00 BRNO                                                                                  

12 CENTRUM OLYMPIA OLOMOUC, Olomoucká 90, 777 00 OLOMOUC                                                   

13 CENTRUM OLYMPIA BRNO, U Dálnice 777, 664 42  Brno - Modřice                                                          

14 OBCHODNI CENTRUM PALLADIUM PRAHA, Nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1                            

15 BONDY CENTRUM MLADÁ BOLESLAV, tř. Václava Klementa 1459, 293 01 Ml. Boleslav           

16 CENTRUM PLAZA PLZEŇ, Radčická 2, 301 00 Plzeň                                                                               

17 OC FUTURUM OSTRAVA, Novinářská 6a, 702 00 Ostrava                                   

18 FASHION ARENA OUTLET ŠŤERBOHOLY  PRAHA, Zamenhofova 440, 108 00 Praha 

19 GALERIE FENIX, Freyova 945/35, 190 00 Praha 9 Vysočany                                                                             

20 CENTRAL MOST, Radniční 3400, 434 01 Most                                                                                                    

21 AFI PALAC  PARDUBICE, Masarykovo nám. 2799, 530 02 Pardubice                                                            

22 CITY PARK JIHLAVA, Hradební 1, 586 01 Jihlava                                                                                             

23 ARKADY PRAHA, Na Pankráci 86,140 00 Praha 4                                                                                        

24 OC LETŇANY, Veselská 663, 190 00 Praha 9                                                                                                          

25 OC NISA, České Mládeže 456, 460 03 Liberec                                                                                                  

26 Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9 - Libeň                                                                    

27 NC Eden, U Slavie 1527, 100 00 Praha                                                                                                                      

28 OC DBK, a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4                                                                               

29 ČESKÁ ULICE, Česká 165/9, 602 00 Brno    

30 Forum NOVA KAROLINA, Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava 2 - Moravská Ostrava  

31 OC FUTURUM HK, Brněnská 1825/23a, 500 09 Hradec Králové   

32 SC BREDA Opava, U Fortny 49/10, 746 01 Opava    

33 OC Forum, Usti nad Labem, Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem   

34 Varyada, Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 375/31, 360 06 Karlovy Vary    

35 Šantovka Olomouc, Polská 1, 779 00 Olomouc     

36 Flora, Vinohradská ulice 151, 130 00 Praha 3    

37 Praha Quadrio, Spálená 2121/22 , 110 00 Praha 1    

38 Kladno, Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno    

      

      

 OBCHODY   TCHIBO  - SK 
      

1 AVION SHOPPING PARK, Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava                                                                    

2 OC OPTIMA KOSICE, Moldavská cesta 32, 040 11 Košice                                                                                 

3 Galeria Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava                                                                                                      



4 Au-Park,Bratislava, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava                                                                                       

5 Au-Park, Žilina, Veľká Okružná 8618/59A, 010 01 Žilina                                                                                      

6 Polus City Center, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava                                                                             

7 Au-Park Košice, Námestie Osloboditelov 1, 040 01 Košice                                                                        

8 Central Bratislava, Metodova 6, 821 08 Bratislava                                                    

9 Galérie Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 61, 949  1Nitra    

10 OC Europa, Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica    

11 BORY Mall, Lamač, č.sup. 6780, 841 03 Bratislava    

12 City Arena, Kollarova 20, 917 01 Trnava    

13 OC FORUM POPRAD, Nam sv Egidia 3290/ 124, 058 01 Poprad   
 


