
Pravidla soutěže 
"VYHRAJ DOVOLENOU V MITTERSILL V TAURSKÝCH ALPÁCH  

a koše plné výrobků efko cz s.r.o." 
 
 

1. Provozovatelem soutěže je:  
efko cz s.r.o. třída Čs. armády 839, 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 62497553, kontakt: 
soutez@efkocz.cz     Dále jen provozovatel.  
 
2. Soutěž bude probíhat v období od 13.10.2016 00:00h do 29. 1. 2017 23:59h na území ČR a SK. 
 
3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území 
České republiky. Účastnit se soutěže je možné opakovaně. Čím více kódů zašlete (čím více 
formulářů úspěšně odešlete), tím vyšší je pravděpodobnost Vaší výhry. Každý úspěšně 
vyplněný a odeslaný formulář provozovatel neprodleně zpracuje a na e-mail uvedený v 
soutěžním formuláři odešle blahopřání k zařazení do soutěže.  
 
4. Podmínkou zařazení do soutěže je úspěšné odeslání tří unikátních soutěžních kódů skrze 
soutěžní formulář webové stránky www.zabava.efkocz.cz v době průběhu soutěže. Soutěžní kód 
je umístěn na soutěžní etiketě na víčku ovocných svačinek GENUSS PLUS 180ml pod stíratelnou 
vrstvou výherní samolepky. Kódy mají všechny stejnou platnost. Nehraje roli, z kterých příchutí 
výrobku soutěžící zasílá kódy. Víčka se soutěžními kódy si soutěžící musí uschovat! Pokud vítěz 
neprokáže provozovateli soutěže držení víček s vítěznými unikátními soutěžními kódy, bude ze 
soutěže vyřazen a nárok na výhru mu nevzniká.  
 
5. Výherce určí losování za dohledu notáře v prostorách sídla firmy provozovatele dne 31. 1. 
2017 ze všech úspěšně odeslaných formulářů. Určen takto budou dva výherci hlavní ZIMNÍ ceny, 
tři výherci hlavní LETNÍ ceny a dvacet jedna výherců košů plných výrobků společnosti efko cz 
s.r.o. Každý výherce bude neprodleně po losování vyrozuměn na e-mailovou adresu, kterou 
uvedl v soutěžním formuláři. Provozovatel soutěže také vystaví obratem na webu soutěže 
seznam vítězů. Vouchery na hlavní výhry a koše výrobků budou odeslány provozovatelem na 
adresu v ČR, kterou účastník soutěže uvede v následné komunikaci jako zasílací. Pokud se 
výherce nepřihlásí k výhře provozovateli do 20.2.2017, výhra provozovateli soutěže propadá.  
 
6. Soutěží se o 2 ZIMNÍ dovolené a další 3 LETNÍ dovolené v Taurských Alpách ve středisku 
Mittersill. A také a 21 cen od efko cz s.r.o. 
 
6. 1. ZIMNÍ dovolená v Mittersill v Taurských Alpách 
Cena sestává z voucheru pro dvě dospělé osoby na úžasnou čtyřdenní dovolenou v Alpách – 
v oblasti Mittersill na 3 nocí ve 4**** hotelu. Každý den zdarma snídaně a večeře (polopenze) v 
hotelové restauraci. Zdarma pro každého z páru dvoudenní SKIPASS pro oblast Kiztbühl 
(Panoramabahn Kitzbüheler Alpen). Na recepci hotelu informační materiály s popisy oblastí a 
doporučeními. Zdarma po dobu dovolené parkování vozu na hotelových stáních. Platnost 
voucheru je od 1.2.2017 do 31.3.2018 v období zimní sezony. Pobyt je nutné zabookovat před 
příjezdem a potvrdit si jej s hotelem! 



6. 2. LETNÍ dovolená v Mittersill v Taurských Alpách 
Cena sestává z voucheru pro dvě dospělé osoby na úžasnou čtyřdenní dovolenou v Alpách – 
v oblasti Mittersill na 3 noci v některém z úžasných HIKING hotelů na exponovaných místech 
oblasti Mittersill. Každý den zdarma snídaně a večeře (polopenze) v hotelové restauraci. 
K dispozici je turistická kyvadlová doprava na začátky turistických chodníků v oblasti a pak zpět. 
Možnost využití expedic s alpskými průvodci. Zdarma pro každého z páru vstup do moderního 
multimediálního centra Národního parku Vysoké Taury v obci Mittersill. Na recepci hotelu 
informační materiály s popisy oblastí a doporučeními. Platnost voucheru je od 1.4.2017 do 
30.11.2017. Pobyt je nutné zabookovat před příjezdem a potvrdit si jej s hotelem! 

6.3. efko cz 
Dvacet jedna cen od společnosti efko cz sestává z proutěného koše plného výrobků společnosti. Každý 
koš obsahuje 21 výrobků vypsaných v Příloze č. 1. Proutěný designový košík je součástí výhry. Tržní 
hodnota koše a výrobků je minimálně 1.000,- Kč viz Příloha č 1. 

7. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se 
zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovateli soutěže společnosti efko  cz 
s.r.o. třída Čs. armády 839,391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 62497553 za účelem dalšího marketingového 
zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele a 
partnerských společností (Tourismusverband Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden) zahrnující i zasílání 
emailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Účastník 
soutěže, který poskytl provozovateli osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle 
§ 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné.  
8. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 
zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích 
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s prezentací této 
soutěže a výrobků provozovatele s tím, že mohou být zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové 
a obrazové záznamy účastníků soutěže na území ČR a AT po dobu 5 let od ukončení soutěže, pokud 
budou pořízeny.  
9. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže a zaměstnanci společností kooperujících 
pro zajištění soutěže.  
10. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit,  
prodloužit, či bez náhrady ukončit. Účinnost změny a doplnění či ukončení soutěže nastává okamžikem 
jejich zveřejnění na internetových stránkách soutěže - zabava.efkocz.cz  
11. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je 
vždy na provozovateli soutěže.  
12. Ceny do soutěže vkládají partneři provozovatele takto: zimní a letní dovolené včetně všech doplňků 
vkládá Tourismusverband Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden. Koše výrobků efko cz – provozovatel 
soutěže. 
13. Vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou je vyloučeno.  
14. Účastník není oprávněn místo výhry požadovat finanční plnění.  
15. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za rizika a závazky související s výhrou v soutěži. Případné 
reklamace výhry budou řešeny v rámci zákonných předpisů mezi výhercem a společností 
Tourismusverband Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden či provozovatelem soutěže. 
15. Tato pravidla byla zapsána dne 10.10.2016   
 

 efko cz s.r.o……………….……………………………….. 



Příloha č.1 Pravidel soutěže:  
"VYHRAJ ZIMNÍ A LETNÍ DOVOLENÉ V MITTERSILL 

 a koše plné výrobků efko cz s.r.o." 
Seznam výrobků v koších:  

 

 výrobek Orientační 
pultová cena * 

1 EXCLUSIVE  Pronto per pasta  59,90 
2 EXCLUSIVE  Feferony JALAPEŇO 59,90 
3 SALATBAR  Celer s ananasem  34,90 
4 SALATBAR  Mrkev s ananasem  34,90 
5 SALATBAR  Zelí s křenem a řepou 34,90 
6 SALATBAR  Paprika s cibulí  34,90 
7 SALATBAR Mexický salát 39,90 

8 a 9 2 * Genuss Plus  Jablko - Malina  53,80 
10 a 11 2 * Genuss Plus Jablko - Meruňka  53,80 
12 a 13 2 * Genuss Plus Jablko - Broskev  53,80 
14 a 15 2 * Genuss Plus Jablko - Jahoda  53,80 

16 EFKO 720 Okurky delikates 3-6cm 49,90 
17 EFKO 720  Křupavé feferony  56,90 
18 TRADIČNÍ 720 Moravské okurky efko 45,90 
19 EFKO 370 Stříbřité cibulky 29,90 
20 Dětské 370 Dětská řepa 29,90 
21 Dětské 370 Dětské okurky 29,90 

Designový proutěný koš efko  249,- 

  
Celková komerční cena výhry: 1005,90 Kč 

 

 

*  Společnost efko cz s.r.o. nemůže garantovat pultové ceny různých prodejců v průběhu času, proto 
zde uvádí ceny zjištěné před vyhlášením soutěže. Jde o konečné pultové ceny realizované 
maloobchodními prodejci včetně DPH. 


