
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE 

 „Soutěž Eucerin Dermopure!“ 

16. 03. 2018 – 30. 04. 2018 

Česká republika 

 

 
1) POŘADATEL: Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem: Walterovo náměstí 329/3 158 00, Praha 5 – Jinonice, IČO: 481 

17 099, DIČ: CZ48117099, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 
16933 (dále též „Pořadatel“). 

 
2) ORGANIZÁTOR: ppm factum a.s., se sídlem: K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, IČO: 278 83 299, DIČ: 

CZ27883299, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11749 (dále též 
„Organizátor“). 

 

3) TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE: Lion Teleservices CZ, a.s., se sídlem: Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 
Pardubice, IČO: 26150450, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. 
zn. B 2398 (dále též „Technický správce“).  

 

4) NÁZEV SOUTĚŽE: „Soutěž Eucerin Dermopure!“ 

 
5) TERMÍN KONÁNÍ: 16. 03. 2018 (00:00:01 hod.) – 30. 04. 2018 (23:59:59 hod.) 

 
Soutěž je pro účely svého vyhodnocení rozdělena do celkem 23 dvoudenních (2 kalendářní dny) po sobě jdoucích 

samostatných soutěžních kol, s tím, že první soutěžní kolo proběhne ve dnech 16. 03. 2018 a 17. 03. 2018 a soutěž 

skončí posledním 23 soutěžním kolem ve dnech 29. 04. 2018 a 30. 04. 2018. 

6) MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá na území Česká republika (dále jen „místo konání soutěže“). 

7) WEBOVÁ ADRESA SOUTĚŽE: www.challenge-acne.cz/soutez 

8)  KONTAKT PRO DOTAZY SOUTĚŽÍCÍCH: info@eucerin.cz  

9) SOUTĚŽNÍ VÝROBKY: Soutěž se vztahuje na všechny výrobky Eucerin z řady Eucerin DermoPure, jak jsou 
specifikovány v příloze č. 1 těchto úplných pravidel (dále jen „soutěžní výrobky“). 

 
10) ÚČASTNÍK SOUTĚŽE:   

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou 

na území České republiky (dále též „účastník“ či „soutěžící“).  

 
11) PODMÍNKY ÚČASTI: 

Účastník zakoupí v době konání soutěže a místě konání soutěže (lékárny a e-shopy na území České republiky) 

alespoň 1 (jeden) ze soutěžních výrobků a ponechá si doklad o jeho zakoupení (účtenka, faktura) (dále jen „doklad 

o nákupu“) (dále jen „soutěžní nákup“). Následně účastník zaregistruje do soutěže svůj soutěžní nákup, a to tak, 

že vloží údaje z tohoto dokladu (kód odvozený z čísla dokladu) spolu se svým jménem, příjmením, adresou, 

telefonem a emailem do soutěžního formuláře na webových stránkách www.challenge-acne.cz/soutez. 

Soutěžící je tedy zařazen do soutěže okamžikem registrace splňující veškeré v těchto pravidlech popsané 

náležitosti (dále jen „soutěžní registrace“). Platně registrovaný soutěžící je zařazen do vyhodnocení soutěže resp. 

do příslušného soutěžního kola dle okamžiku, ve kterém byla jeho soutěžní registrace doručena do soutěže. 

Rozhodující je čas evidovaný Technickým správcem soutěže. Každé soutěžní kolo se vyhodnocuje zcela 

samostatně, soutěžní registrace se tak jakkoliv nepřesouvají. 

Do soutěže je možno se zapojit vícekrát a zvýšit si tak pravděpodobnost výhry. Pro každé jednotlivé přihlášení a 

zařazení do soutěže však musí soutěžící splnit podmínku nového soutěžního nákupu nejméně 1 (jednoho) 

soutěžního výrobku a tedy novým dokladem o nákupu soutěžního výrobku. Je tedy nerozhodné kolik soutěžních 
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výrobků soutěžící zakoupí v rámci jednoho soutěžního nákupu, jeden doklad o nákupu je však možné použít pouze 

jednou.  

Kódem z dokladu o nákupu se rozumí jeho unikátní označení (číslo). Tento kód nesmí být zaměněn s jinými 

kódy nacházejícími se na dokladu, zejména s fiskálním identifikačním kódem (FIK), bezpečnostním kódem 

poplatníka (BKP) a dalšími identifikačními znaky prodávajícího (IČO, DIČ).  

Kód z každého dokladu o nákupu může účastník použít nejvýše 1× během celé soutěže.  

Soutěžní výrobky musí být zakoupeny v místě a v termínu konání soutěže a zároveň v termínu konání soutěže musí 

účastník rovněž provést registraci dokladu o nákupu na webových stránkách soutěže www.challenge-

acne.cz/soutez. K soutěžním nákupům či registracím provedeným před zahájením soutěže, po jejím ukončení, či 

nákupům provedeným v jiném místě konání soutěže se nepřihlíží.  

Účastník je povinen uschovat každý registrovaný doklad o nákupu pro pozdější kontrolu místa a data nákupu. Na 

tomto dokladu o nákupu musí být rovněž čitelně a srozumitelně uvedeno, jaké soutěžní výrobky byly zakoupeny.  

Pořadatel podmiňuje předání výhry předložením, respektive zasláním skenu, fotografie anebo elektronické podoby 

registrovaného dokladu o nákupu (účtenek o zaplacení z elektronické registrační pokladny, faktur) s údaji 

odpovídajícími údajům uvedeným při jeho registraci do soutěže, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení 

příslušného soutěžního nákupu 

 

V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu 

doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech 

zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny. 

 

 

12) VÝHRY: 

Do soutěže jsou vloženy následující výhry: 

 23 x mobilní telefon zn. Samsung a520f Galaxy A5 LTE SS 2017 (dále jen „hlavní výhra“) 

 230 x balíček výrobků Eucerin z řady Eucerin DermoPure v hodnotě 3 000 Kč vč DPH, který se skládá 

z výrobků:  

 Eucerin hloubkově čisticí gel 400ml 

 Eucerin čisticí peeling 100 ml 

 Eucerin čisticí pleťová voda 200 ml 

 Eucerin čisticí micelární voda 400 ml 

 Eucerin zmatňující emulze 50 ml 

 Eucerin sérum pro regeneraci pleti 40 ml 

 Eucerin krycí korektor 2,5 g 

 Eucerin zklidňující krém 50 ml 
 (dále jen „vedlejší výhra“) 

 

13) NÁROK NA VÝHRU: 

Výherce hlavní výhry a výherci vedlejší výhry budou určeni následujícím způsobem: 

 

a) Po skončení příslušného soutěžního kola, bude ze všech soutěžních, resp. jednotlivých registrací soutěžních 

nákupů, se kterým se soutěžící zapojil do soutěže v příslušném soutěžním kole vylosován Technickým 

správcem soutěže nejdříve 1 výherce hlavní výhry a následně bude vylosováno 10 výherců vedlejší výhry.   

 

b) Losování výherců proběhne vždy do 3 pracovních dnů po ukončení příslušného soutěžního kola. V každém 

soutěžním kole se tak hraje o jednu (1) hlavní a deset (10) vedlejších výher, losování bude vždy provedeno z  

registrací provedených řádně a úplně v předmětném soutěžním kole. O losování bude pořízen písemný 

protokol.  

 

c) V soutěži může jeden soutěžící vyhrát opakovaně. 
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Výherce bude kontaktován emailem Technickým správcem soutěže nejpozději do 10 pracovních dnů od 

vyhodnocení příslušného soutěžního kola na kontaktní údaje, které uvedl v soutěžním formuláři. Pokud nebude 

možné se s výhercem spojit, výhra propadá bez náhrady Pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím 

užití. V rámci této informace o výhře bude výherce zároveň vyzván k předložení dokladu o nákupu. Pořadatel si tak 

podmiňuje předání výhry předložením originálu (ověřené kopie) platného výhercem registrovaného výherního 

dokladu od nákupu. Výherce je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o výhře 

s výzvou k předložení dokladu o nákupu předložit Organizátorovi soutěže svůj registrovaný a výherní doklad o 

nákupu (postačí její kopie) k ověření správnosti. Pokud tak neučiní, jeho výhra rovněž propadá bez náhrady 

Pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití. 

 

Výherce je povinen zaslat Organizátorovi ve stanovené lhůtě (rozhodující je datum odeslání) 

scan/fotografii/elektronickou podobu (formát .jpg, .pdf, .img ….) uvedeného výherního dokladu o nákupu, a to 

prostřednictvím e-mailu na adresu info@eucerin.cz, společně se svým jménem, příjmením, adresou pro doručení 

výhry, kontaktním telefonním číslem a e-mailem. K později odeslaným či doručeným zásilkám se již nepřihlíží. 

Pokud výherce neodešle či nedoručí zásilku ve stanovené lhůtě, výhra propadá bez náhrady Pořadateli soutěže, 

který je oprávněn rozhodnout o jejím užití. 

 

Pořadatel i Organizátor si vyhrazují právo (kdykoliv během soutěže, a i po jejím skončení) vyžádat si od výherce či i 

od jakéhokoliv soutěžícího v soutěži kopii, tak i originál výherního dokladu o nákupu jakož i veškerých dokladů o 

nákupu, se kterými se zapojil do soutěže, a to i v listinné podobě. V případě, že údaje na dokladech o nákupu 

nebudou odpovídat údajům uvedeným v registraci, budou nečitelné, poškozené, resp. hodnověrně neprokáží 

provedení soutěžních nákupů soutěžních výrobků, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, ztrácí soutěžící 

nárok na výhru, ta se nepředá a propadá Pořadateli soutěže. Ty samé účinky má i skutečnost, že doklady o 

nákupu nebudou Pořadateli či Organizátorovi doručeny ve lhůtě a na adresu jím určenou. 

 

14) PŘEDÁNÍ VÝHER: 

Všechny výhry budou výhercům zaslány doporučeně prostřednictvím České pošty nebo jiné zásilkové služby na 

základě předložení registrovaného výherního dokladu o nákupu a platné doručovací adresy výherce v příslušné 

zásilce. Výhry budou doručovány pouze na území České republiky. Výhry budou zaslány výhercům nejpozději do 

30 dnů od skončení soutěže,  

 

15) SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Účastí v této soutěži se soutěžící účastní Pořadatelem pořádané marketingové akce, zahrnující zpracování 
osobních údajů pro účely vedení této akce. Účastí v akci uděluje soutěžící Pořadateli souhlas s užitím jím 
poskytnutých údajů za účelem vedení marketingové aktivity včetně organizace této soutěže, které zahrnuje mimo 
jiné kontrolu a vyhodnocení soutěže, zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a profilování, a to vše 
způsobem uvedeným v Politice ochrany soukromí. Doba zpracování, informace o příjemcích a poučení o právech, 
včetně práva na námitky proti přímému marketingu jsou uvedeny v Politice ochrany soukromí. 
  

16) DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

a) Vymáhání účasti či výhry v soutěži po Pořadateli, Organizátorovi, Technickém správci, či jiné třetí osobě soudní 

cestou je vyloučeno. 

b) Pořadatel, Organizátor ani Technického správce tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají 

nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, Organizátora či Technického správce, než jsou uvedená v 

těchto pravidlech. 

c) Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci soutěže přidělit, propadají Pořadateli. 

d) Pořadatel, Organizátor ani Technického správce neodpovídá za nedoručení soutěžních registrací, zásilek či 

soutěžních e-mailů, 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 nebo jejich dostupností pro soutěžící. Soutěžní registrace nesplňující podmínky této 

soutěže, popř. zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak 

přihlíženo. 

e) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve 

smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se některá z 

těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána a tato výhra propadá bez náhrady. 



f) Pořadatel 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 Pořadatel 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.  

g) Výsledky soutěže 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 soutěže. Výhry není možné 

alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výměna cen či vymáhání jakéhokoliv jiného plnění výměnou za 

věcné výhry a vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. 

h) Organizátor ani Pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v 

souvislosti s účasti v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Reklamace výher je vyloučena, na výhry není 

poskytována záruka na jakost, rovněž není žádná ze stran odpovědna z jejich vad.  

i) Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit.  

j) Pořadatel 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.eucerin.cz. 

k) 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. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Přehled soutěžních výrobků 

 

V Praze, dne 1.3.2018 

 
 
Příloha č. 1: 
 
 
 
Seznam soutěžních výrobků: 

 Eucerin hloubkově čisticí gel 400ml 

 Eucerin čisticí peeling 100 ml 

 Eucerin čisticí pleťová voda 200 ml 

 Eucerin čisticí micelární voda 400 ml 

 Eucerin zmatňující emulze 50 ml 

 Eucerin sérum pro regeneraci pleti 40 ml 

 Eucerin krycí korektor 2,5 g 

 Eucerin zklidňující krém 50 ml 

 

 


