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ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Velká letní PENNY HRA  

/ dvojitá šance na výhru od 26.8. 2021“ 

 

1. Pořadatel Soutěží. Společnost Penny Market s.r.o., IČ: 649 45 880, se sídlem Radonice, 
Počernická 257, PSČ 250 73, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. C 42812 (dále jen „Pořadatel“), pořádá marketingové soutěže „PENNY HRA“ (dále 
jen jednotlivě „Soutěž“ nebo v souhrnu „Soutěže“ nebo „Hra“ nebo „PENNY HRA“), jejíž principy 
a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“). Soutěžící mohou případně Pořadatele 
kontaktovat s dotazy k Soutěži na elektronické adrese pennyhra@penny.cz nebo telefonicky na 
čísle 800202220. 

2. Doba aktuální Soutěže. Soutěž Velká letní PENNY HRA probíhá v době od 29.7.2021 do 1.9. 2021 
(dále jen „Doba soutěže“), a to celkem v 35 soutěžních kolech, která probíhají každý kalendářní 
den během Doby soutěže vždy od 0.00 hod. do 23.59 hod., tzn. 1 kalendářní den = 1 soutěžní 
kolo (dále jen „Soutěžní kola“). I po uplynutí Doby soutěže bude Soutěžícím umožněno 
vyzvednout si vyhrané produkty v souladu s těmito Pravidly vždy do uplynutí platnosti výherní 
SMS, nejpozději tedy dne 5.9.2021 (v případě výher z posledního Soutěžního kola).  

3. Soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která má doručovací adresu na území 
České republiky, je uživatelem tzv. chytrého mobilního telefonu nebo tabletu, má mobilní 
telefonní číslo s českou předvolbou a funkční připojení k internetu a zaregistruje se do Soutěže 
níže stanoveným způsobem (dále jen „Soutěžící“).  

Fyzické osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného 
zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit. Soutěžící mladší 18 let však za žádných 
okolností nemají nárok na věcnou výhru v podobě alkoholických nápojů nebo jiného zboží, u 
kterého je omezen jeho prodej osobám mladším 18 let.  

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří se přímo podílejí na organizaci Soutěže, 
a osoby těmto zaměstnancům blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane některá z osob dle předchozí věty, 
výhra se nepředá a propadá ve prospěch Pořadatele.  

4. Postup registrace.  

4.1. Soutěžící vstupuje do hry prostřednictvím registrační obrazovky, kde zadává své telefonní číslo 
a zaškrtává dvě okénka: 

a) „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ 

b) „Souhlasím s Pravidly Penny hry“ 

4.2. V dalším kroku se soutěžícímu zobrazí obrazovka se zadaným telefonním číslem: „Potvrďte, 
prosím, správnost svého telefonního čísla.“ Na obrazovce je telefonní číslo soutěžícího zobrazeno 
a má na výběr, zda potvrdí: 
 
a) „Pokračovat.“ Po kliknutí obdrží SMS pro potvrzení registrace, kterou pro hraní hry musí 

odsouhlasit. 

b) „Zpět.“ Vrátí se na obrazovku pro zadání telefonního čísla svého mobilního telefonu.  

4.3. V dalším kroku se hráči na mobilním telefonu otevře obrazovka se dvěma tlačítky: 

a) „Hrát základní Penny hru.“ Po kliknutí, hráč vstupuje do hry a odehraje první kolo soutěže 
/ základní hra. Od 26.8.2021 může hráč hrát až 2 kola soutěže / den. 

b) „Chcete zadat číslo své digitální PENNY karty a hrát až 2x denně Prémiovou hru? Ano, 
zadat číslo Penny karty.“ Lze hrát pouze tehdy, když uvede své 13místné číslo digitální 
Penny karty, které zadává do určeného okénka. Je-li zadané číslo správné, soutěžící 
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vstupuje do hry a od tohoto okamžiku hraje již jen prémiovou variantu Penny hry. Hráč je 
upozorněn, že Prémiovou Penny hru nelze hrát s číslem Základní slevové karty 
(2095411833550). Od 26.8.2021 může hráč hrát až 4 kola soutěže / den. 

5. Podoba Soutěže. 

5.1. Podstata. Podstatou Soutěže je účast Soutěžících v mobilní  hře „PENNY HRA“, která je zdarma 
přístupná na internetových stránkách Pořadatele www.PENNYhra.cz (dále jen „Hra“).  

 
5.2. Registrace. Před prvním zahájením Hry se musí každý Soutěžící registrovat, tj. vyplnit své 

správné telefonní číslo, přijmout tato Pravidla Soutěže a poskytnout souhlas se zpracováním 
osobních údajů, popsaných v samostatném dokumentu s názvem „ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ – PENNY HRA“.  

Registrace se vyžaduje pouze jednou, tj. je platná pro všechna následná Soutěžní kola Hry. 

Každý Soutěžící je oprávněn registrovat se pouze pod jedním mobilním telefonním číslem, a to 
pod takovým, které má českou předvolbu (+420). Aby Soutěžící mohl vyhrávat, je nutné dokončit 
registraci kliknutím na odkaz v SMS zaslané na registrované číslo, který vede na externí webovou 
stránku potvrzující registraci. Bez potvrzení registrace v zaslané SMS Soutěžící nemůže Hru hrát. 
Bez registrace platného telefonního čísla nelze vyhrát, nelze totiž doručit výhru z důvodu 
nemožnosti zaslání výherní SMS. Účast ve Hře není podmíněna jakýmkoliv peněžním či jiným 
vkladem, ani nákupem zboží či služeb.  

 

5.3.  Princip. Princip Hry spočívá v tom, že se Soutěžícímu zobrazí na obrazovce telefonu herní plocha 
se třemi herními políčky. Tlačítkem „START“ na této ploše, se tato tři herní políčka roztočí. 
Kliknutím na tlačítko „STOP“ se hra zastaví. Po zastavení herních políček, je v každém z nich 
zobrazen produkt (1 políčko = vždy 1 produkt). Jsou-li 3  produkty stejné, Soutěžící příslušnou 
výhru vyhrává. O výhře je informován zobrazením další herní obrazovky s textem 
„GRATULUJEME“ a s vyobrazením získané výhry. Soutěžící v takovém případě obdrží nejpozději 
během 24 hodin výherní SMS na telefonní číslo, které uvedl při registraci do Hry. Výherní SMS je 
funkční pouze na telefonním čísle výherce a nemůže být přeposlána jiné osobě k uplatnění 
výhry.  

Soutěžící vyhrává jen tehdy, když budou 3 produkty stejné. Pokud se hráči zobrazí na pohyblivých 
políčkách 3 různé produkty (obrázky), uživateli nevzniká nárok na výhru. 

Použití tlačítka „STOP“. Použití tlačítka není povinné. Pokud není během 15 sekund aktivováno 
kliknutím na obrazovku herního pole, hra se do 15 vteřin ukončí zastavením herních polí. 

Použití tlačítka „START“. Jakmile hráč aktivuje hru kliknutím na tlačítko „START“, hra se uvede 
do pohybu. Vznikne-li na straně hráče technický problém (např. nedostupnost internetového 
připojení, vybití mobilního telefonu apod.), hra je po uplynutí  15  vteřin dokončena. Pokud hráč 
vyhrál, v takovém případě obdrží nejpozději během 24 hodin výherní SMS na telefonní číslo, 
které uvedl při registraci do Hry. V tomto herním kole je tedy hra považována za odehranou a ve 
stejný den nelze odehrát další kolo. 

Soutěžící má možnost hrát 2 druhy hry:  

a) Základní Hra (s červeným pozadím na obrazovce mobilního telefonu) je Hra dostupná po 
registraci telefonního čísla a nelze v ní získat výhry: elektrokolo, dárková karta na nákup 
v Penny Marketu v hodnotě 10.000 Kč. Uživatelé Základní hry hrají o výhry uvedené 
v bodu 5.4 Výhry. Soutěžící má od 26.8.2021 do 1.9.2021 zároveň možnost v jednom 
Soutěžním kole hrát až 2krát denně. V případě, že soutěžící Základní Hry v prvním kole 
nevyhraje, automaticky mu bude umožněno hrát druhé kolo. 

 
b) Prémiová Hra (se zlatým pozadím na obrazovce mobilního telefonu) je hra dostupná uživateli 

jen po zadání čísla PENNY karty.  Tato Prémiová Hra není dostupná pro majitele Základní slevové 
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PENNY karty 2095411833550. V Prémiové Hře má zákazník možnost vyhrát produkty ze 
sortimentu prodejen PENNY Market včetně hodnotnějších výher, které v Základní Hře vyhrát 
nelze. Hraje o výhry uvedené v bodu 5.4 Výhry. Soutěžící má od 26.8.2021 do 1.9.2021 zároveň 
možnost v jednom Soutěžním kole hrát až 4krát denně. V případě, že soutěžící Prémiové Hry 
v prvním nebo následném kole nevyhraje, automaticky mu bude umožněno hrát druhé nebo 
třetí nebo i čtvrté kolo. Vyhraje – li soutěžící v některém kole výhru, další herní kolo již není 
umožněno a hrát může opět v dalším dni konání Penny hry. Na 1 PENNY kartu lze v rámci Hry 
registrovat/propojit 1 telefonní číslo. Po zadání čísla PENNY karty do Hry je následně při dalších 
Soutěžních kolech Hry uživatel automaticky přesměrován vždy na Prémiovou hru. Základní Hru 
již nehraje. 

Soutěžící může hrát Hru v libovolném počtu Soutěžních kol (soutěžních dnů). V Základní Hře 
může soutěžící hrát až 2x denně. V Prémiové Hře může soutěžící hrát až 4krát denně, a to v 
případě, že soutěžící Prémiové Hry v prvním nebo následném kole nevyhraje, automaticky mu 
bude umožněno hrát druhé nebo třetí nebo i čtvrté kolo. Vyhraje – li soutěžící v některém kole 
výhru, další herní kolo již není umožněno a hrát může opět v dalším dni konání Penny hry. 

5.4. Výhry. V rámci Soutěže PENNY HRA LÉTO 2021 jsou k dispozici následující výhry:  
 

Základní hra a Prémiová hra:  

 

 2480 ks dárkových karet na nákup v prodejnách PENNY MARKET v různých hodnotách: 

Výhra Počet ks 

100 Kč                       2290 

500 Kč 190 
 

 247 358 ks produktů ze sortimentu prodejen PENNY MARKET rozdělených do 
jednotlivých Soutěžních kol, konkrétně: 
 

Počet kusů Název výhry 

5000 Jogurt Fantasia mix 1 ks 

10000 Salám Gothajský krájený 100 g  

2000 Víno bílé Tramín 0,75 l Vinium  

2000 Víno bílé Veltlínské zelené 0,75 l Classique  

2500 Bertík obilné polštářky Crip Crop 375 g 

2500 Alpro mandlový nápoj Original 1 l 

2500 Alpro sojový nápoj Original 1 l 

1000 Emco Mysli čokoládové trio 750 g 

1000 Ovesné sušenky Emco čokoládové 60 g 

1000 Ovesné sušenky Emco oříškové 60 g 

4320 Pedro Pendreky s příchutí jablka 85 g 

4320 Pedro Pendreky s příchutí jahody 85 g 

3960 Pedro Sovička 80 g 

3960 Pedro Hambáče 80 g 

3960 Pedro Kyslí červi 80 g 
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1680 Pedro Pendrekové kostky 200 g 

10000 Zmrzlina Mrož jahodový s tvarohem a kakovou polevou 45 ml  

1000 Jogurt Florian mix 150 g 

3120 YES Komprimátová směs 150 g 

21840 YES Hroznový cukr pomeranč 32 g 

3744 Žele Yes sticks mix 150 g 

9672 Kit Kat Chunky 40 g 

3000 Pizza Ristorante Quattro Formaggi 340 g 

4000 WC gel Bref ocean 700 ml 

5000 Jar Lemon 450 ml 

3000 Deo sprej STR8 mix 150 ml 

3000 Domestos mix 750 ml 

5000 Airwick sprej Pure mix 250 ml 

4000 Aqua jupík sport s příchutí pomeranče 0,5 l 

10000 Capri Sun Orange 200 ml 

5760 Bebe Brumík čokoládový 30 g 

2500 Milka Oreo tyčinka 37 g 

17280 Halls různé druhy 33,5 g 

9000 Mentos Žvýkačky ovocný mix 30 g 

750 Dukátky brynzové slané 55 g 

9000 Lina oplatka s arašídy v kakaové polevě 60 g 

5000 Purina Dentalife Pochoutky pro psy 115 g 

3000 Purina One Kapsičky pro kočky ster. 4x85 g  

4992 Energetický nápoj Big Shock! Watermelon 0,5 l 

10000 Waterr Kubík jahoda 0,5 l 

10000 Pražská šunka nejvyšší jakosti 100 g 

5000 WIPPY Kuchyňské útěrky 3 vrstvy 2 kusy 

5000 WIPPY Toaletní papír heřmánek 3 vrstvy 4 kusy 

5000 Hummus chilli 120 g  

5000 Hummus natur 120 g  

10000 Magnesia jemně perlivá 0,5 l 

2000 Karta GO neomezené volání, předplacená 
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 300 ks věcných produktů ze sortimentu prodejen PENNY MARKET rozdělených do 
jednotlivých Soutěžních kol, konkrétně: 

 

Počet kusů Název výhry 

 

 

Pouze Prémiová hra:  

 10 ks dárkových karet na nákup v prodejnách PENNY MARKET v hodnotě 10.000 Kč 

Výhra Počet ks 

10 000 Kč 10 

  

 10 ks Elektrokol:  

Výhra Počet ks 

Městské elektrokolo 5 
Trekingové elektrokolo        5 

 

Dárkové karty opravňují k odběru zboží v uvedené hodnotě na kterékoliv prodejně PENNY 
Market v České republice.  

1 Elektrická pečící pánev

1 Kontaktní gril

1 Sušička potravin

1 Elektrický sekáček na potraviny

1 Elektrická plotýnka

1 Váha na potraviny / Ilustrační foto

1 Ložní souprava / Ilustrační foto

1 Silikonový vál se silikonovým nožem 

1 Vysavač na okna

1 Mop na podlahu Combi M

1 Klimatizace mobilní Maxi Tower

1 Ruční mixér / Ilustrační foto

1 Stolní hra pro nejmenší Prasátko Pepa

1 Stolní hra pro děti Kouzelná školka

1 Puzzle pro děti Auta

1 Puzzle pro děti Krteček / Ilustrační foto

1 Puzzle pro děti Mickey Mouse

1 Ložní souprava Mickey Mouse / Ilustrační foto

1 Sada ručníků /  Ilustrační foto / barva sv. modrá

1 Stolní větrák

5 Nafukovací matrace různé druhy / Ilustrační foto 

5 Nafukovací krokodýl

20 Nafukovačí člun

150 Kuchařský nůž VIVESS

100 Zvířátko plyš / šneček 
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Dárkové karty nelze směnit za peníze. Dárkové karty Soutěže PENNY HRA LÉTO 2021 jsou platné 
do 31. 12. 2021. Dárkové karty pro výhru 10.000 Kč jsou platné do 31. 12. 2022.  

Nevyhrané nebo nevyzvednuté produkty nebo dárkové karty zůstávají ve vlastnictví Pořadatele. 
Výhra odesílaná na korespondenční adresu bude odeslána pouze 1x. Vrátí-li se výhra zpět na 
adresu odesílatele, bude považována za nevyzvednutou. Soutěžící může v rámci každého 
Soutěžního kola vyhrát vždy jen 1 ks produktu nebo 1 ks dárkové karty v příslušné výherní 
hodnotě. 

Výherci dárkových karet obdrží celkovou výherní hodnotu ve formě jedné dárkové karty dobité 
na odpovídající hodnotu výhry 100 Kč nebo 500 Kč nebo 10 000 Kč. Výhru nelze vyplatit 
v penězích ani vyměnit za jinou výhru.  

5.5. Vyzvednutí vyhraného produktu. Výherní SMS, kterou Soutěžící po výhře obdrží, obsahuje 
hypertextový odkaz na internetovou stránku, kde Soutěžící získá bližší informace k uplatnění 
výhry a kde je rovněž umístěno aktivační tlačítko, po jehož zmáčknutí se na obrazovce mobilního 
zařízení zobrazí unikátní EAN kód vyhraného produktu; k aktivaci EAN kódu je nezbytné funkční 
připojení k internetu. V prodejnách PENNY je k dispozici též připojení na wi-fi zdarma. Pro 
připojení na PENNY wi-fi si Soutěžící ve svém mobilním telefonu musí v nastavení připojení 
nalézt wi-fi s názvem „HezkyCesky“ a k síti se přihlásit. Připojení nevyžaduje zadání hesla. 
 
EAN kód je třeba aktivovat a výhru je třeba vyzvednout v prodejnách PENNY Market v termínu 
uvedeném ve výherní SMS, tj. vždy nejpozději do 4 dnů ode dne obdržení výherní SMS. Výherce 
si vyzvedne výhru tak, že si v kterékoliv prodejně PENNY MARKET v České republice vybere 
vyhraný produkt na prodejní ploše a předloží jej společně s platným EAN kódem z výherní SMS 
na mobilním zařízení pracovníkovi pokladny. Pracovník pokladny zkontroluje platnost výherního 
kódu (odpočet časového limitu), poté výherce přikládá mobilní telefon ke čtečce čárových kódů 
pro mobilní telefony, který je umístěn u všech pokladen v prodejnách PENNY. Po naskenování 
čárového kódu získá Soutěžící 100% slevu na vyhraný produkt. Platnost EAN kódu je časově 
omezena na 10 minut od zmáčknutí aktivačního tlačítka. Výherce se proto před zmáčknutím 
aktivačního tlačítka musí nacházet v prodejně PENNY MARKET a musí být obsluhován 
pracovníkem pokladny, aby stihl EAN kód včas uplatnit. Pokud platnost EAN kódu výhry vyprší 
předtím, než výherce tento EAN kód předloží společně s příslušným produktem u pracovníka 
pokladny, nárok na výhru zaniká. V rámci jednoho nákupu nelze uplatnit dvě výhry stejných 
produktů. Výherní produkty jsou součástí sortimentu ve všech prodejnách PENNY MARKET, 
Pořadatel však nezaručuje jejich trvalou dostupnost. Každý výherce je povinen si před 
zmáčknutím aktivačního tlačítka ověřit, že je v době vyzvednutí výhry vyhraný produkt na 
prodejně dostupný.  

5.6. Předání vyhrané dárkové karty. V případě výhry dárkové karty na nákup v prodejnách PENNY 
MARKET budou výherci informováni rovněž formou výherní SMS. Výherní SMS obsahuje 
hypertextový odkaz na internetovou stránku, na které výherci naleznou formulář k vyplnění 
svých kontaktních údajů (jméno a příjmení, adresa) pro zaslání výhry. Vyhrané dárkové karty 
budou následně výhercům zasílány prostřednictvím DM Services s.r.o. nebo jiných přepravních 
společností na adresu, kterou výherci uvedou do formuláře dle předchozí věty. Výhry budou 
doručovány pouze na území České republiky. Pokud si výherce nepřevezme zaslanou výhru na 
jím uvedené adrese, nárok výherce na vyhranou výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch 
Pořadatele. 
 

5.7. Předání věcných, nepotravinových výher. V případě výhry věcného, nepotravinového produktu, 
budou výherci informováni rovněž formou výherní SMS. Výherní SMS obsahuje hypertextový 
odkaz na internetovou stránku, na které výherci naleznou formulář k vyplnění svých kontaktních 
údajů (jméno a příjmení, adresa) pro zaslání výhry. Vyhrané věcné nepotravinové výhry budou 
následně výhercům zasílány prostřednictvím DM Services s.r.o. nebo jiných přepravních 
společností na adresu, kterou výherci uvedou do formuláře dle předchozí věty. Výhry budou 
doručovány pouze na území České republiky. Pokud si výherce nepřevezme zaslanou výhru na 
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jím uvedené adrese, nárok výherce na vyhranou výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch 
Pořadatele. 

 

5.8. Předání elektrokola. V případě výhry elektrokola, budou výherci informováni rovněž formou 
výherní SMS. Výherní SMS obsahuje hypertextový odkaz na internetovou stránku, na které 
výherci naleznou formulář k vyplnění svých kontaktních údajů (jméno a příjmení, adresa) 
Vyhrané elektrokolo bude následně výhercům zasíláno prostřednictvím U&WE Advertising s.r.o. 
nebo jiných přepravních společností na adresu, kterou výherci uvedou do formuláře dle 
předchozí věty. Výhry budou doručovány pouze na území České republiky. Pokud si výherce 
nepřevezme zaslanou výhru na jím uvedené adrese, nárok výherce na vyhranou výhru zaniká a 
výhra propadá ve prospěch Pořadatele. 

 

6. Zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny samostatném 

dokumentu s názvem „ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PENNY HRA“. 

 

7. Ostatní ustanovení. 

7.1. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, 
odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne 
svého uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele www.penny.cz. V takovém případě 
Soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. 

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu  
a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher. 

7.3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže včetně 
selhání systémů a programového vybavení či nedoručení zprávy o výhře z technických důvodů, 
ani za jiné případy vyšší moci. Pořadatel dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení 
nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. 

7.4. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito 
Pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v případě, že 
Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo 
nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k 
získání výhry. 

7.5. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o 
neudělení výhry v Soutěži pro porušení Pravidel. Soutěžící bere na vědomí, že výhry nejsou 
soudně vymahatelné. 

7.6. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv 
jiná plnění než uvedená v Pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů 
spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.  

7.7. Přijetí výherní SMS není pro Soutěžící zpoplatněno. Použití internetu pro účast ve Hře či aktivaci 
EAN kódu vyhraného produktu není zpoplatněno žádnou speciální sazbou. Platí tak standardní 
podmínky pro připojení k internetu, které mají Soutěžící sjednané ve smlouvě se svým 
operátorem. Používá-li Soutěžící pro vyzvednutí výhry wifi v prodejnách PENNY, toto připojení 
je zdarma a není nárokové.  

7.8. Každý Soutěžící bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím výhry 
mohou být spojeny povinnosti dle účinných právních předpisů. 

7.9. Reklamace výher obdržených přepravní společností 

 Postup reklamace nepotravinové výhry: 

1. Reklamace musí být podána písemnou formou na e-mail info@penny.cz a musí 
obsahovat: 

http://www.penny.cz/
mailto:info@penny.cz
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 Zdůvodnění reklamace 

 Fotodokumentace zjištěné závady  

 Kontaktní údaje výherce (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail) 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry, při uznání reklamace, 
výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. 

 Postup reklamace elektrokola: 

1. Výherce převzetím elektrokola při jeho doručení, stvrdil, že elektrokolo bylo 
dodáno ve funkčním, nepoškozeném stavu. Případné reklamace je tedy nutno řešit 
u výrobce/dodavatele společnosti Mountfield a.s. 

2. Dodavatelem elektrokola je společnost Mountfield a.s. Případnou reklamaci je tedy 
nutno řešit v kterékoliv prodejně Mountfield a.s. / www.mountfield.cz 

3. Výherce obdrží k výhře „elektrokolo“ záruční list pro případ uplatnění reklamace. 

 

8. Platnost a účinnost Pravidel. Pravidla jsou platná a účinná ode dne 29.7. 2021, přičemž toto 
znění je druhou verzí Pravidel se změnami účinnými od 26.8.2021 . Pořadatel je oprávněn tato 
Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna 
účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel na www.penny.cz. Aktuální a případné předchozí 
verze těchto Pravidel jsou po celou Dobu soutěže v plném znění dostupné na www.penny.cz. 
Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u Pořadatele. 

9. Souhlas Soutěžícího s Pravidly. Registrací do Soutěže vyjadřuje Soutěžící úplný a bezvýhradný 
souhlas s těmito Pravidly, a to po celou Dobu soutěže, včetně možnosti změn těchto Pravidel. 
Dojde-li po registraci Soutěžícího ke změně těchto Pravidel, Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas 
s aktualizovaným zněním Pravidel svojí první účastí v PENNY HŘE po aktualizaci Pravidel.  

 

V Radonicích dne 25. 8. 2021 

http://www.mountfield.cz/
http://www.penny.cz/
http://www.penny.cz/

