ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE
„KUP VESELOU KRÁVU A PODPOŘ ZDRAVOTNÍHO KLAUNA“
ČESKÁ REPUBLIKA
(dále jen „soutěž“).

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce.
Tento status je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento status může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného
souhlasu pořadatele a organizátora.

Pořadatelem soutěže je společnost Bel Sýry Česko a.s.
Se sídlem: Pražská 218, 675 26, Želetava
IČ: 60714603 DIČ: CZ60714603
zapsaná v obchodním rejstříku - Krajského soudu v Brně, oddíl B 1375, Vložka 84543
(dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost Noe´s, s.r.o.
se sídlem: Bezručova 160/13, Zeleneč, 250 91 Praha - Východ
zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 62133
IČ: 25697749 DIČ: CZ25697749
(dále jen „organizátor“)

I.

Termín a místo konání
1. Akce bude probíhat na všech prodejnách GLOBUS na území České
republiky (dále jen „místo prodeje“) v době od 22. 10. 2020 00:00:00 hod do 18. 11. 2020 23:59:59 hod.
2. Akce bude probíhat celkem 28 (dvacetosm) dnů.
(dále jen „akční období“).

II.

Výrobky zařazené do akce
1. Akce se vztahuje na výrobky značky VESELÁ KRÁVA (120 g nebo 240 g), zakoupené v jakékoliv prodejně
GLOBUS na území České republiky (dále jen „výrobky“).

SEZNAM SOUTĚŽNÍCH VÝROBKŮ:
Výrobek
Veselá kráva Lahodná 120g

EAN / kus
3073781090215

Veselá kráva Bez Laktózy 120g
Veselá kráva Štíhlá 120g
Veselá kráva Niva 120g
Veselá kráva Pažitka 120g
Veselá kráva Šunka 120g
Veselá kráva Čedar 120g

3073781122817
3073781090963
3073781090949
3073781090888
3073781090901
3073781091366

Veselá kráva Lahodná XL 240g
Veselá kráva Šunka XL 240g

3073781090239
3073781091458

III.

Základní podmínky akce
Podmínkou pro zařazení do akce je nákup výrobků (uvedených v seznamu bodě II.) v libovolném množství.

IV.

Princip akce
Z každého prodaného výrobku zařazeného do akce, půjde 1 Kč organizaci ZDRAVOTNÍ KLAUN.
Do akce jsou zařazeny automaticky všechny nákupy výrobků uskutečněné v období trvání akce (od 22. 10.
do 18. 11. 2020) v místě prodeje.

Spotřebitel se může akce účastnit opakovaně s každým nákupem výrobků.

V.

Práva a povinnosti pořadatele soutěže
1. Pořadatel akce si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této akce vč. doby její platnosti či akci
ukončit, a to v průběhu celého akčního období.
3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora akce a uveřejněna na internetové adrese
www.veselakrava.cz/posliusmev v části ZDRAVOTNÍ KLAUN.

V Praze dne 22. 10. 2020.

