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Úplná pravidla spotřebitelské akce
„Vánoční nadílka COOP – Chvátej pro včelí medvídky“

1) Pořadatel
Spotřebitelskou soutěž „Vánoční nadílka COOP – Chvátej pro včelí medvídky“ pořádá COOP Centrum
družstvo, IČO 601 94 910, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, spisová
značka Dr 1185 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "pořadatel"), v termínu od 12. 10. 2022 do
31. 12. 2022 včetně.

2) Soutěžící
Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, anebo osoba mladší 18 let se souhlasem svého
zákonného zástupce, která v období od 12. 10. 2022 do 31. 12. 2022 nakoupí min. za 200,- Kč ve
vybraných prodejnách členů pořadatele uvedených v odstavci 10) těchto pravidel. Nákup není nutný
v případě, že soutěžící chce zaplatit za výhru plnou cenu – viz bod 4) pravidel soutěže.

3) Výhry
Do vánoční akce je vloženo celkem 21.000 výher dle níže uvedené specifikace:
- 7000× zpívající plyšový včelí medvídek Čmelda
- 7000× zpívající plyšový včelí medvídek Brumda
- 7000× zpívající plyšový Pučmeloud
Výrobky jsou dostupné přímo na prodejnách. Počet výrobků na osobu není omezen při dodržení pravidel
soutěže. Akce platí do 31.12.2022 nebo do vyprodání zásob.

4) Princip soutěže
Zákazník na podkladně prodejny obdrží nebo si u obsluhy vyžádá hrací kartičku. Za každých utracených
200,- Kč získá samolepku s jedním nalepovacím bodem. Další body navíc může zákazník získat
nákupem výrobků označených v letáku nebo na prodejně symbolem Včelích medvídků. Body si
postupně vylepuje na hrací kartičku s cílem získat výhru za zvýhodněný doplatek:
Doplatek 199,- Kč – s vylepenými 20 získanými body v hrací kartě
Doplatek 299,- Kč– s vylepenými 10 získanými body v hrací kartě
Cena 499,- Kč– bez využití bodů v hrací kartě

Pro vybrané prodejny COOP družstev ( JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, Jednota,
spotřební družstvo ve Volyni, Terno Jihlava a Terno Zlín) platí upravená pravidla pro získání výrobků Včelí
medvídci s možností využití bodů ze zákaznické karty:
Doplatek 199,- Kč nebo 20 000 bodů ze zákaznické karty – s vylepenými 20 soutěžními body
Doplatek 299,- Kč nebo 30 000 bodů ze zákaznické karty – s vylepenými 10 soutěžními body
Cena 499,- Kč nebo 50 000 bodů ze zákaznické karty – bez využití soutěžních bodů
Seznam prodejen, pro které platí tato upravená pravidla, najde soutěžící na stránkách www.terno.cz a
www.trefasupermarket.cz

5) Předání výrobků z kolekce Včelí medvídci
Výrobky jsou dostupné přímo na prodejnách. Zákazník si vybere jednu z nabízených plyšových hraček,
vloží do košíku a po předložení hrací kartičky na pokladně za ni zaplatí příslušný doplatek dle počtu
vylepených soutěžních bodů.

6) Zpracování osobních údajů
Soutěžící při účasti v této soutěži nesdělují pořadateli žádné osobní údaje.

7) Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele a uveřejněna na internetových
adresách www.coopclub.cz, www.terno.cz a www.trefasupermarket.cz.

8) Pořadatel tímto informuje účastníky, že na webových stránkách www.coopclub.cz, www.terno.cz a
www.trefasupermarket.cz může užívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického
chodu. Správu nebo i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
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9) Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské akce, akci zrušit či přerušit, v
průběhu konání akce změnit počet výrobků, nahradit výše uvedené výrobky obdobného typu a
odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. Konkrétní specifikaci výrobků určuje
zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech či v médiích je ilustrativní.

10) Vybrané prodejny členů pořadatele, ve kterých je možno soutěžit, jsou určeny pořadatelem této
spotřebitelské soutěže. Pořadatel soutěže prodává zboží do prodejen svých členů, kteří jsou uváděni pro
účel této akce jako vybrané prodejny členů. Seznam členů, v jejichž prodejnách bude soutěž probíhat je
uveden zde:

JEDNOTA Benešov, družstvo, Bezručova 1064, 256 01 Benešov
COOP Hořovice, družstvo, Palackého nám. 200, 268 40 Hořovice
Družstvo JEDNOTA KLADNO, nám. starosty Pavla 42, 272 58 Kladno
COOP Mnichovo Hradiště, družstvo, Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště
JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce, Palackého třída 545,288 61 Nymburk
COOP Praha-západ, družstvo, Malešická 16a, 130 00 Praha 3
Coop Příbram, družstvo, Dlouhá 155, 261 24 Příbram II
JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Tyršova 213, 269 45 Rakovník
COOP družstvo Plasy, Plzeňská 472, 331 01 Plasy
Západočeské konzumní družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, 305 04 Plzeň
Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135/I, 342 01 Sušice
Jednota, spotřební družstvo v Tachově, Prokopa Velikého 497, 347 01 Tachov
COOP – Jednota Toužim, spotřební družstvo, nám. Jiřího z Poděbrad 106, 364 24 Toužim
JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech, Masarykovo nám. 14, 441 15 Podbořany
COOP Dvůr Králové n. L., družstvo, Legionářská 3031, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo náměstí 272, 539 29 Hlinsko v Čechách
Jednota, spotřební družstvo v Pardubicích, 17. listopadu 235, zelené Předměstí, 532 26 Pardubice
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, Pražská třída 2176/65, 370 04 České Budějovice
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar 595/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, Kaplice – nádraží 86, 382 42 Kaplice
Jednota, spotřební družstvo v Milevsku, okres Písek, gen. Svobody 606, 399 01Milevsko
Jednota, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor
Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku, 1. máje 200, 385 12 Vimperk
Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně
COOP družstvo Havlíčkův Brod, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3
Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou, Masarykova 350, 394 85 Kamenice nad Lipou
Prodejna Diskont Vsetín, Trávníky 1893
Terno Zlín, tř. Tomáše Bati 398, Zlín


