
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „ŠTĚDRÝ LOS“ 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Štědrý los“ („akce“) na území 

České republiky.  

1.2. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat 

v souladu s těmito úplnými pravidly akce („pravidla“).  

1.3. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků.  

 

2. Pořadatel  

2.1. Pořadatelem akce je společnost BILLA, spol. s r. o., IČ: 00685976, sídlem Říčany u Prahy, 

Modletice 67, PSČ 25101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 61519 („pořadatel“). 

 

3. Termín a místo konání akce 

3.1. Akce probíhá na území České republiky („místo konání akce“) výhradně prostřednictvím 

jednotlivých kamenných prodejen BILLA, jejichž přehled je dostupný zde 

https://www.billa.cz/prodejny („prodejny BILLA“). 

3.2. Akce probíhá ode dne 30. 11. 2022, pouze v otvírací době jednotlivých prodejen BILLA, až do 

okamžiku vydání vytištěných zásob losů na dané prodejně BILLA, nejpozději však do dne 24. 12. 

2022 včetně („doba konání akce“). Akce na příslušné prodejně BILLA, tak končí automaticky vždy 

též (i před datem 24. 12. 2022), pokud dojde k vyčerpání veškerých skladových zásob losů na 

dané prodejně BILLA.  

3.3. Do akce je vloženo celkem 1,7 milionů kusů losů. Losy jsou poměrně rozděleny na jednotlivé 

prodejny. Každý los je výherní.  

 

4. Účastníci akce 

4.1. Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba - zákazník prodejny BILLA, která v době konání 

akce splní podmínky pro zapojení do akce a získání výhry („účastník“).  

4.2. Účastník mladší 15 let se může akce účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a 

to v souladu s § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(„občanský zákoník“). Tento souhlas je účastník mladší 15 let povinen kdykoliv písemně doložit 

na výzvu pořadatele. Pořadatel je oprávněn daného účastníka z akce vyloučit; případný nárok 

takového účastníka na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká. 

4.3. Účastník bere na vědomí, že s ohledem na charakter některých výher, podmiňuje pořadatel 

předání výher výherci tím, že věk přebírající osoby musí být více jak 18 let.  

4.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce 

zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku 

nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra 

v takovém případě propadá pořadateli akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím využití. 

Účastník bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 

spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, 

která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.  

 

5. Mechanika akce 

5.1. Akce probíhá ve všech kamenných prodejnách BILLA. 

5.2. Zájemce o zapojení se do akce postupuje následovně: 

https://www.billa.cz/prodejny


 AKČNÍ NÁKUP: Zájemce v době konání akce provede v jakékoliv prodejně BILLA na území 

České republiky jednorázový nákup v minimální hodnotě 599,-Kč včetně DPH („akční 

nákup“). 

 AKČNÍ LOS: Obratem po zaplacení akčního nákupu získává účastník od obsluhy příslušné 

pokladny akční los s názvem „Štědrý los“. Každý los bude opatřen unikátním EAN kódem 

(dále a výše jen „los“). Los lze získat i na samoobslužné pokladně za pomocí asistence 

obsluhy.   

 URČENÍ VÝHRY: Každý los je výherní. Ihned po otevření odklápěcí plochy losu se účastník 

dozví, jakou výhru případně vyhrává – resp. po odkrytí přední části losu se na losu objeví 

název příslušné výhry.  

 ČERPÁNÍ VÝHRY: Výhru účastník může uplatnit již při příštím nákupu v jakékoliv prodejně 

BILLA, a to tak, že před zaplacením nového nákupu odevzdá obsluze pokladny příslušný 

los, tak aby mohla být příslušná výhra zahrnuta do ceny nákupu účastníka. Uplatnění výhry 

doporučuje prodejce neodkládat, tak aby nedošlo k vyčerpání produktů, na něž je možné 

výhru uplatnit. Los je možné případně uplatnit i na samoobslužné pokladně prodejny 

BILLA, účastník je pak povinen před dokončením nákupu načíst do samoobslužné 

pokladny příslušný EAN kód losu pro uplatnění výhry.  

 Pro uplatnění výhry „sleva na nákup konkrétního produktu“ je účastník povinen daný 

produkt zahrnout do svého nákupu.  

 Věcná výhra – skleněný půllitr - bude výherci předána přímo obsluhou poklady prodejny 

BILLA po řádném předložení příslušného losu, splňujícího pravidla této akce. Výhru je 

možné uplatnit na samoobslužné pokladně za asistence obsluhy.  

 Výhry lze uplatnit pouze v termínu od 30. 11. 2022 do 31. 12. 2022 v jakékoliv prodejně 

BILLA.  

 S ohledem na charakter některých výher může být předání výhry podmíněno jejím 

předáním osobě starší 18 let.  

 Nebude-li splněna jedna z podmínek k uplatnění výhry, nebude účastníkovi výhra 

předána, resp. nákup bude prodán bez slevy. O úplnosti a řádnosti splnění podmínek této 

akce účastníkem pro možnost poskytnutí výhry či slevy dle pravidel této akce je oprávněna 

rozhodnout obsluha pokladny (či přivolaný personál prodejny BILLA). 

5.3. Účastník se do akce může v době konání akce zapojit opakovaně, a to vždy s novým akčním 

nákupem a při splnění pravidel akce. Každý účastník tak může vyhrát opakovaně. 

5.4. Los je v akci možné užít pouze jednou, poté je EAN kód zneplatněn a případně i obsluhou 

pokladny odebrán. 

5.5. V rámci jednoho nákupu v příslušné prodejně BILLA je možné uplatnit více losů najednou, ale 

výhry se nesčítají.  

 

6. Výhry v akci 

6.1. Do akce jsou vloženy tyto výhry (dále jen „výhra“ či společně „výhry“):  

 10 000 x  Sleva na nákup Bohemia Sekt demi sec 1,5 l ve výši 119 Kč 

 10 000 x Sleva na nákup Bohemia Sekt Ice 1,5l ve výši 119 Kč 

 3 000 x Sleva na nákup Jack Daniel’s Honey 0,5l ve výši 200 Kč 

 30 000 x 50% sleva na nákup Royal Crown Cola Classic 1,33 l 

 10 000 x 40% sleva na nákup Monster Energetický nápoj balení 4ks, 4 x0,5 l 

 1 500 x 29% sleva na nákup Jar na nádobí, Pěna s pumpičkou 350 ml, Pěna náplň 375 ml 

 2 000 x 30% sleva na nákup Královský uherák 380 g 

 3 000 x Sleva na nákup Mozartovy koule 264 g ve výši 70 Kč 



 4 000 x Sleva na nákup Illy Zrnková káva Costa Rica, Brasil 250 g ve výši 120 Kč 

 5 000 x Sleva na nákup Lavazza Oro Mountain Grown, Mletá káva 250 g ve výši 90 Kč 

 20 000 x Skleněný půllitr Pilsner Urquell 0,5 l 

 Sleva 5% na nákup v  prodejně BILLA, slevu nelze uplatnit na akční zboží  (zlevněné v letáku, 

katalogu i Billa Bonus Club ceny), tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupony, 

zálohové obaly 

 Sleva 10% na nákup v prodejně BILLA, slevu nelze uplatnit na akční zboží (zlevněné v letáku, 

katalogu i Billa Bonus Club ceny), tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupony, 

zálohové obaly 

 Sleva 15% na nákup v prodejně BILLA, slevu nelze uplatnit na akční zboží (zlevněné v letáku, 

katalogu i Billa Bonus Club ceny), tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupony, 

zálohové obaly 

 Sleva 20% na nákup v prodejně BILLA, slevu nelze uplatnit na akční zboží (zlevněné v letáku, 

katalogu i Billa Bonus Club ceny), tabákové výrobky, tiskoviny, dárkové karty, kupony, 

zálohové obaly 

6.2. Celkem je do akce vloženo 1,7 miliónu losů a tím i výher. Počet výher je v případě výhry „sleva 

na celý nákup“ rozložen proporčně (počet výher klesá s výší slevy).   

6.3. V případě, že se do akce v době jejího konání platně zapojí méně účastníků (popř. méně 

účastníků splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), 

než je výher v akci, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn 

rozhodnout o jejich dalším užití. 

6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci 

či na výhru od takového účastníka nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem 

zjištění věku účastníka a oprávnění k převzetí výhry). Pokud účastník nepředloží na vyzvání 

pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra 

propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele akce, který je oprávněn rozhodnout o 

jejím dalším užití. 

6.5. V případě, že si výherce výhru dle podmínek této akce nepřevezme, nevyzvedne nebo výherce 

nedoloží splnění pravidel této soutěže, propadá tato výhra pořadateli akce, který je oprávněn 

rozhodnout o jejím dalším užití.  

6.6. S ohledem na skutečnost, že není možné předem zcela přesně předvídat, kolik zákazníků 

v průběhu marketingové akce projeví zájem o účast v akci v příslušné prodejně BILLA, pořadatel 

nezaručuje, že los bude možné získat v maximální možné době konání akce, z důvodu, že na 

příslušné prodejně BILLA může být akce ukončena dříve vyčerpáním zásob přidělených losů. 

6.7. Účastník není oprávněn požadovat od pořadatele akce žádné náhradní plnění, dodatečné slevy 

či jiné výhody v případě, že uplatnění výhry dle těchto pravidel nebude v průběhu termínu pro 

čerpání výhry (30.11.2022 až 31.12.2022) možné z důvodu vyčerpání skladových zásob produktů 

na něž se výhra vztahuje v důsledku vysokého zájmu zákazníků.  

6.8. Los či výhry není možné vyplatit v penězích či jiném plnění než stanoveném těmito pravidly. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla 

bezvýhradně dodržovat. Pravidla této akce se řídí právním řádem České republiky.  
 

7.2. V případě této akce nedochází ke zpracování osobních údajů zájemců ani účastníků. 

7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo z důležitých provozních či obdobných důvodů jednostranně 
upravit, doplnit či jinak změnit tato pravidla akce, a to  



i po dobu jejího trvání. Pořadatel akce je oprávněn akci bez náhrady kdykoliv zrušit, a to i bez 
udání důvodu, je však povinen zrušení akce oznámit alespoň 24 hodin předem oznámením na 
internetových stránkách www.billa.cz. 

7.4. V případě důvodného podezření na zneužití akce či jednání účastníka v rozporu s těmito 
pravidly, dobrými mravy či obecně závaznými právními předpisy v souvislosti se spotřebitelskou 
akcí si pořadatel vyhrazuje právo neposkytnout takovému zákazníkovi /účastníkovi možnost 
zapojení do této akce a čerpání výhry, byť by formálně naplnil podmínky stanovené v těchto 
pravidlech. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti jakéhokoliv dalšího přezkumu. 

7.5. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Poskytnutí výhry ani účast v akci není možné vymáhat 

soudní cestou. Výhru není možné vyplatit v hotovosti či jiném plnění. Na výhry v akci se 

neuplatňuje právo reklamace.  

7.6. Los není zákazník povinen uplatnit. Neuplatněné losy, nebo losy které se nepodařilo v době 
konání akce přidělit konkrétnímu zákazníkovi, uplynutím doby konání akce ztrácejí svou 
platnost. 

7.7. Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel 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 akce.  

7.8. Pořadatel akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v 

akci nebo prostřednictvím získané výhry. 

7.9. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se akcí 

je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. 

7.10. Tato pravidla akce jsou k dispozici všem zákazníkům na internetových stránkách  www.billa.cz 
nejméně po dobu trvání akce. K nahlédnutí jsou tato pravidla uložena po dobu trvání akce též 
na jednotlivých prodejnách BILLA v České republice.   

 

V Praze dne 30. 11. 2022 

 

http://www.coi.cz/
http://www.billa.cz/

