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Pořadatel soutěže: 

SanSwiss s.r.o.  
se sídlem:  Popovická 1123, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín  
IČO: 28762860  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 26089  
(dále jen „SanSwiss“ nebo „pořadatel soutěže“) 
 
 

Doba trvání soutěže: 

Soutěž trvá v době od 01.09. do 30.11.2019.  

 

Teritoriální území: 

Česká republika 

 

Účastníci: 

 

Motivační soutěž „CADURA“ je organizována spol. SanSwiss jako pořadatelem soutěže ve spolupráci 
s obchodními partnery a to za účelem zavedení nového výrobku na trh. 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba. 

Účastníci soutěže mohou být i zaměstnanci obchodních partnerů, pokud nejsou další překážky účasti 
soutěže. 

Účastníci se zúčastňují soutěže dobrovolně a s cílem podpořit propagaci a prodejnost nově vyvinuté 
produktu - sprchového koutu CADURA.  

Účastníci soutěže musí být starší 18 let. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci SanSwiss. 

 

Podmínky účasti: 

Pro účast v soutěži je nutné prodat nejméně 5 ks sprchových koutů CADURA, přičemž se počítá 
každá reference. Za prodej se považuje přímý prodej. Referencí se rozumí objednací kód sprchové 
zástěny, který se skládá z maximálně 13 znaků. Pokud např. účastník soutěže prodá sprchový kout 
s rohovým vstupem (složený ze dvou dílů) nebo kombinaci dveří a boční stěny, započítávají se mu 2 
reference. 
Příklad: Prodej sprchového koutu s rohovým vstupem CADURA – CA13G0755007 + CA13D1005007 
je považován za 2 ks, tj. 2 reference. 
 
Rozhodným dnem pro uznání reference se rozumí datum došlé objednávky. Účastník se přihlásí 
číslem zakázky/seznamem  od zástupce účastníka soutěže. Zařazené tedy budou reference s datem  
od 01.09. do 30.11.2019. 
 
Účastník soutěže se musí zaregistrovat k soutěži prostřednictvím e-mailu na adresu: 
soutez@sanswiss.cz a uvést: 

- označení prodejce, jehož je zaměstnancem 
- své identifikační údaje jako je jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, telefon. 

 
 
 

mailto:soutez@sanswiss.cz
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Hlavní výhry: 

Soutěží se o hlavní výhru, kterou jsou švýcarské hodinky Certina v hodnotě 14.000 Kč včetně DPH, 
přičemž výherce si může zvolit, zdali má zájem o dámské či pánské hodinky. SanSwiss si vyhrazuje 
právo změnit značku hodinek za jiné ve stejné hodnotě. Výměna hodinek výherci není možná. 
 

Druhou výhrou je víkendový spa pobyt pro 2 osoby v moderním čtyřhvězdičkovém hotelu Tree of Life, 
Lázeňská 531, 507 81 Lázně Bělohrad v celkové hodnotě 12.000 Kč včetně DPH. Tuto výhru lze 
uplatnit nejpozději do 31.08.2020, přičemž výherce si může zvolit datum pobytu, které je limitováno 
pouze kapacitou hotelu. 

Třetí výhrou je luxusní koupelnový set v hodnotě 5.000 Kč. 

Další výhry: 

Výhru v podobě BOHEMIA sektu obdrží účastník za prodej každých 5 ks sprchových koutů CADURA.  

Cenu za účast v podobě upomínkových předmětů Cadura včetně 5 l soudku piva Pilsner Urquell 12° 
obdrží 20 účastníků náhodně vylosovaných ze všech účastníků. 

 Žádnou z výher není možné směnit za hotovost. 

Podmínky hlavní výhry: 

Výherce s nejvyšším počtem prodaných kusů vyhrává hlavní výhru. 

Druhou a třetí hlavní výhru vyhrávají účastníci s druhým a třetím nejvyšším počtem prodaných kusů. 

Vyhlášení hlavní výhry: 

Vyhlášení hlavní výhry proběhne 16.12.2019, obeznámení o výhře dne 19.12.2019. 

Výherce může být kontaktován jak telefonicky, tak i emailem. Pokud výherce nereaguje nebo se 
neozve na výherní email do 3 týdnů od zaslání, vyhrazuje si společnost SanSwiss právo udělit tuto 
výhru dalšímu účastníkovi s nejvyšším počtem kusů. 

Předání hlavní výhry proběhne do 31.01.2020. 

Seznam výherců bude uveřejněn na webových stránkách SanSwiss:  

http://www.sanswiss.cz/cz/o-firme/aktuality 
http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality 
 

Slosování a informování výherců o výhře: 

Každému účastníku, který splní podmínky účasti v soutěži, bude po ukončení soutěže přiřazena 
kartička s číslem. Tyto kartičky budou vhozené do připraveného slosovacího boxu v sídle SanSwiss. 
Ze slosovacích kartiček budou dne 16.12. 2019 za přítomnosti tříčlenné slosovací komise vedené Mgr. 
Hanou Moravcovou, obchodní a marketingovou ředitelkou SanSwiss, vylosováni výherci. Výherce 
bude obeznámen o výhře dne 19.12.2019. Výherce může být kontaktován jak telefonicky, tak i 
emailem. Pokud výherce nereaguje nebo se neozve na výherní email do 3 týdnů od zaslání, vyhrazuje 
si společnost SanSwiss právo vylosovat náhradního výherce. Kompletní seznam výherců bude 
uveřejněn na webových stránkách SanSwiss:  

http://www.sanswiss.cz/cz/o-firme/aktuality 
http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality 
 

Předání  a zdanění výhry: 

http://www.sanswiss.cz/
http://www.sanswiss.cz/cz/o-firme/aktuality
http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality
http://www.sanswiss.cz/cz/o-firme/aktuality
http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality
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Výherci bude výhra předána prostřednictvím  zástupce SanSwiss do 31.01.2019. Výherce se musí 
prokázat platným průkazem totožnosti. 

Výherce při převzetí výhry podepíše předávací protokol. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.  

Výhra podléhá dani z  příjmů dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Srážkovou daň 
vypočte, srazí  a odvede SanSwiss.  

SanSwiss v této věci upozorňuje, že příjemci mohou vzniknout jiné daňové povinnosti, za které již 
SanSwiss nepřebírá žádnou odpovědnost. 

 

Osobní údaje: 

Registrací do soutěže účastník vyslovuje souhlas s pravidly této soutěže a uděluje dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas pořadateli soutěže, tj. 
společnosti SanSwiss s.r.o., se sídlem  Popovická 1123, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 
28762860, jako správci, se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže. Účelem 
zpracování osobních údajů účastníka je realizace soutěže, vyhodnocení a předání výhry, a to po dobu 
trvání soutěže. Právním základem je souhlas účastníka, který je udělen dobrovolně a účastník má  
právo kdykoli svůj souhlas odvolat písemnou žádostí doručenou na následující e-mailovou adresu 
pořadatele soutěže: gdpr@sanswiss.cz.  
 
Po odvolání souhlasu není možné údaje účastníka soutěže dále zpracovávat a odvolání souhlasu 
tudíž povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Pokud účastník soutěže souhlas odvolá, budou jeho 
osobní údaje zpracovávány po dobu čtrnácti dnů za účelem učinění potřebných kroků souvisejících 
s vymazáním osobních údajů účastníka soutěže. Účastník soutěže má dále práva dle § 11, § 12 a § 
21 zákona, tedy zejména právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. 
V případě podezření účastníka soutěže, že při zpracování dochází k porušení jeho práv, má účastník 
soutěže právo žádat pořadatele soutěže o vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu 
osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.  
 
Okamžikem podepsání předávacího protokolu dále účastník soutěže uděluje pořadateli soutěže 
souhlas s uveřejněním fotografií z předání výhry v tištěných, případně elektronických medií pro 
marketingové a propagační účely pořadatele soutěže. 
 

 
 

 
V Jičíně dne 14.8.2019 
 
 
SanSwiss s.r.o. 
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