
Pravidla spotřebitelské soutěže – SMERÓZNÍ LOTERIE 

 

1. Pořadatel soutěže  

Spotřebitelskou soutěž „SMERÓZNÍ LOTERIE“ pořádá společnost SMERO, spol. s r. o.,  

IČO 25527886, se sídlem Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, 30553 C, vedená u Krajského soudu v 

Brně (dále jen „pořadatel“).  

 

2. Místo a doba trvání soutěže 

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 15. 1. do 29. 2. 2020 včetně nebo do 

vyčerpání všech losů.  

  

3. Účastníci soutěže a podmínky účasti v soutěži  

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“), která má 

doručovací adresu na území České republiky a která v době platnosti soutěže na e-shopu: 

eshop.smero.cz, nakoupí zboží v minimální hodnotě 5.000 Kč bez DPH. Ke každému nákupu, 

v minimální hodnotě 5.000 Kč bez DPH, obdrží jeden stírací los. Do soutěže je vloženo 2.000 

kusů stíracích losů, z toho 1.000 kusů je výherních. Celková hodnota cen vložených do soutěže 

je 100.000 Kč. 

Soutěžit je možné opakovaně, při splnění výše uvedených podmínek.  

 

4. Výherním losem je los, na kterém se po setření stíracího pole objeví pořadové číslo, kód a název 

výhry, např. 999., 031466, Antistresová propiska SMERO. 

 

5. Získání výhry 

Soutěžící svoji výhru uplatní nejpozději do 15. 3. 2020 e-mailem na adresu pořadatele: 

marketing@smero.cz, na kterou zašle: čitelnou kopii výherního losu; kopii dokladu, ke 

kterému byl výherní los vydán; jméno a příjmení; adresu bydliště nebo jinou doručovací adresu 

(z kopie losu musí být čitelné pořadové číslo losu, kód a název výhry, např. 999., 031466, 

Antistresová propiska SMERO). Následně bude výhra výherci zaslána dle uvážení pořadatele 

s přihlédnutím k povaze výhry, a to prostřednictvím České pošty, s.p., řidičem pořadatele nebo 

předáním osobně obchodním zástupcem nejpozději do 60 dní od oznámení výhry.  

Výhry s pořadovým číslem 1. – 33. (viz tabulka na straně 3) budou výherci předány obchodním 

zástupcem nebo pověřenou osobou osobně a jejich vydání výhry je podmíněno podpisem 

předávacího protokolu. 

 

6. Výherní los je možné uplatnit (výhru oznámit) nejpozději do 15. 3. 2020, viz bod 5. získání 

výhry. Neoznámené, nepřevzaté či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch 

pořadatele.  

 



 

7. Všeobecné podmínky 

Soutěžící svojí účastí v této soutěži bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné 

pro plnění práv a povinností pramenících z jeho účasti v soutěži, a že pořadatel bude za tímto 

účelem poskytnuté osobní údaje zpracovávat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, v platném znění. Soutěžící uděluje v případě výhry pořadateli soutěže souhlas 

s použitím své fotografie, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se 

jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem soutěže v souvislosti s 

předáváním výhry v propagačních materiálech, webových stránkách a sociálních sítích, v rámci 

této spotřebitelské soutěže. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu udělení 

souhlasu do uplynutí 2 let ode dne skončení spotřebitelské soutěže. Soutěžící má právo svůj 

souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým 

osobním údajům a právo na jejich opravu.  

 

8. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru 

k pořadateli soutěže a jejich rodinní příslušníci. 

 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou 

soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahradit výše uvedené výhry 

výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. 

Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních 

materiálech je pouze ilustrativní. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek 

soutěže a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce se soutěží 

spojenou. 

 
10. Pořadatel je oprávněn vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový 

soutěžící porušoval pravidla soutěže, a to bez náhrady nákladů nebo škody, která by 

soutěžícímu mohla vyloučením vzniknout. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské 

soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské 

soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.  

 

11. Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí na internetové adrese www.smero.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam výher 

Pořadí 
výhry: 

Počet 
výher: Výhra: 

1. 1x Přenosný gril W-Go-Anywhere 

2. 1x Řezačka Rexel 

3. 1x Žehlička PHILIPS 

4. 1x Detektor padělků bankovek Safescan 

5. 1x Digitální minutky ACCURA Tescoma 

6. 1x Taška na notebook Kensington 

7. 1x Reproduktor YENKEE 

8. 1x Stolní vysavač Peach 

9. 1x Bezdrátová myš Kensington 

10. 2x Balíček Elegantní péče Ryor 

11. 2x Balíček Vlasová péče Ryor 

12. 2x Mlýnek sůl/pepř 2v1 Tescoma 

13. 2x Svítilna Sencor 

14. 3x Španělské víno EJE Monastrell 

15. 4x Hodiny nástěnné Hornew 

16. 4x Škrabka na led a koště 2v1 Fiskars 

17. 4x Lopata do auta Fiskars 

18. 5x Sponkovačka Novus 

19. 5x Opěrka nohou Kensington 

20. 5x Stojánek Leitz pro iPad/tablet 

21. 5x Štítkovač Brother 

22. 6x Nafukovací křeslo a nožní pumpa Bestway 

23. 6x Víno Veltlinské zelené 

24. 7x Balíček kosmetiky FA 

25. 9x Prosecco Frizzante 0,7 l 

26. 10x Balíček vůní do auta California Scents 

27. 10x Kondicionér na vlasy Pantene 

28. 20x Víno Maurus rosé 

29. 12x Ochranné brýle 3M 

30. 17x Bohemia sekt 

31. 20x Sada mini sešívačky a děrovačky Rapid 

32. 20x Duo nabíječka Leitz 

33. 20x Kancelářské nůžky Leitz 

34. 30x Kruhová šála mix 

35. 31x Sprchový gel AUTHENTIC toya 

36. 100x Čistič povrchů Real 

37. 300x Čistič na LCD obrazovky Sidolux 

38. 330x Antistresová propiska SMERO 

 

 


