
Pravidla spotřebitelské soutěže  
„FRUITI BOX“ 

I. Úvodní ustanovení 

 
Obchodní společnost Fruitisimo Group s.r.o. IČO: 27061833, se sídlem Praha 9, bratří Dohalských 
149/1, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
93470, organizuje na území České republiky spotřebitelskou soutěž pod názvem „FRUITI BOX“ (dále 
jen „soutěž“). 

Níže uvedená pravidla jsou závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. 
Pravidla soutěže jsou platná pro všechny účastníky soutěže v České republice a jsou zveřejněna na 
webové stránce www.fruitisimo.cz 

II. Vyhlašovatel soutěže 

Organizátorem spotřebitelské soutěže je obchodní společnost Fruitisimo Group s.r.o. IČO: 27061833, 
se sídlem Praha 9, bratří Dohalských 149/1, 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93470 (dále jen „organizátor“). 
 

Kontatny určené pro dotazy k soutěži: 

e-mail: info@fruitisimo.cz 

infolinka: +420 774 300 330 

III. Účastníci soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát pouze zákazník Fruitisimo s trvalým pobytem v ČR, který dosáhl 
věku 18 let (mladší pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) a který splní podmínky této 
soutěže stanovené v těchto pravidlech (dále jen “soutěžící”). 

Z účasti na soutěži jsou podle těchto pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru 
ve vztahu k organizátorovi, jakož i k osobám s organizátorem personálně či majetkově spojeným. 

Z účasti na soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky soutěže. Z účasti na soutěži 
budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. nebo účastníci, kteří 
porušili pravidla soutěže nebo se pokusí výhru získat podvodným způsobem. O vyloučení z účasti na 
soutěži rozhoduje organizátor. 

IV. Termín soutěže 

Soutěž bude probíhat dlouhodobě v období od 22. 6. 2021 do 31. 12. 2022.  

Organizátor je oprávněn dobu trvání soutěže kdykoli zkrátit nebo prodloužit.  

 

V. Pravidla soutěže 



Soutěž probíhá ve vybraných prodejnách Fruitisimo v ČR (dále jen “soutěžní prodejna”). Seznam 
prodejen je umístěný na www.fruitisimo.cz/fruitibox.  

Za každý nákupu Fruity Boxu uskutečněný v jakékoli soutěžní prodejně Fruitisimo v období trvání 
soutěže obdrží zákazník jedno razítko do soutěžní kartičky. Soutěžní kartičku musí zákazník předložit 
(má ji již z předchozích nákupů) nebo ji může získat na soutěžní prodejně. 

Za každý třetí koupený Fruity Box (označen v soutěžní kartičce) vyhrává každý soutěžící jeden 
kelímek s postavičkou Wannado. Výhra bude zákazníkovi vydána na pokladně soutěžní prodejny 
Fruitisimo oproti kontrole soutěžní kartičky s vyplněným požadovaným počtem razítek, soutěžící si 
vybere si ze vzorů kelímků nabízených v soutěžní prodejně, kde svou výhru uplatňuje.  

Za celou zaplněnou soutěžní kartičku (tzn. za 15 razítek na kartičce) získá každý soutěžící jednu ze 
sportovních cen dle svého výběru. Do kartičky musí soutěžící doplnit osobní údaje uvedené na 
kartičce, křížkem označit požadovanou sportovní cenu a vyplněnou soutěžní kartičku odeslat 
organizátorovi na adresu: Fruitisimo, bratří Dohalských 149/1, 190 00 Praha 9. V případě, že 
soutěžící nezaškrtne (nevybere) žádnou ze sportovních cen nebo organizátor již neuvede mít 
požadovanou cenu k dispozici, je oprávněn zaslat soutěžícímu typ sportovní ceny dle svého uvážení 
a dostupnosti. 

Po doručení soutěžní kartičky organizátorovi odešle organizátor soutěžícímu potvrzení o přijetí 
kartičky a odeslání výhry (sportovní cena bude zákazníkovi doručena na jím uvedenou adresu). V 
případě hokejky bude organizátor kontaktovat soutěžícího kvůli domluvě o velikosti a typu hokejky 
(levá/pravá). V případě, že se výherce nebude reagovat na výzvu organizátora k upřesnění 
typu/velikosti hokejky více, než 3 týdny nebo požadovaná kombinace již nebude k dispozici, je 
organizátor oprávněn zaslat typ/velikost hokejky dle svého uvážení a dostupnosti.  

Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně. 

V případě, že má soutěžící více soutěžních kartiček, na kterých má různý počet razítek, je možné 
požádat obsluhu na soutěžní prodejně o sloučení těchto kartiček tzn. obsluha převede razítka na 
jednu kartičku a ostatní kartičky si od zákazníka vezme a znehodnotí. 

 

VI. Výherce soutěže 

Výhercem soutěže je každý účastník soutěže, který získá odpovídající počet razítek za nákup Fruiti 
Boxu na soutěžní kartičce dle těchto pravidel. 

 

VII. Výhry vložené do soutěže 

Soutěžící může vyhrát některou z následujících výher:  
● Kelímek “Bernil” 
● Kelímek “Meerfun” 
● Kelímek “Naila” 
● Kelímek “Keryan” 
● Volejbalový míč (sportovní cena) 
● Basketbalový míč (sportovní cena) 
● Fotbalový míč (sportovní cena) 
● Hokejka a míček (sportovní cena) 

Fotografie / grafické znázornění výher použité pro propagaci je ilustrační. 

VIII. Způsob předání výhry 

http://www.fruitisimo.cz/fruitibox


Nárok na výhru uplatňuje výherce na pokladně libovolné soutěžní prodejny Fruitisimo v případě 
kelímku - zde je povinen předložit výherní kartičku s požadovaným počtem razítek ke kontrole 
zástupci organizátora (tj. zaměstnanci společnosti Fruitisimo). Výhra bude výherci vydána přímo na 
pokladně libovolné soutěžní prodejny Fruitisimo,  

Sportovní cena bude výherci doručena poštou na základě úplně vyplněné soutěžní kartičky s 15 
razítky zaslané organizátorovi na adresu: Fruitisimo, bratří Dohalských 149/1, 190 00 Praha 9. 

Sportovní ceny budou soutěžícím zaslány nejdéle do 60 dnů od potvrzení organizátora o přijetí 
soutěžní kartičky. 

Podrobnosti o doručení výher viz také čl. V. těchto pravidel. 

IX. Změna podmínek soutěže a ukončení soutěže 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zrušení soutěže nebo změnu pravidel, která není v rozporu 
s právními předpisy upravujícími spotřebitelskou soutěž. 

X. Osobní údaje, autorská díla 
Osobní údaje účastníků soutěže se zpracovávají za účelem účasti v soutěži a za účelem doručení a 
předání výhry. Bližší informace o zpracování osobních údajů, najdete na www.fruitisimo.cz/fruitibox. 
 
V případě, že nám udělíte souhlas, můžeme vaše osobní údaje uvedené v souvislosti s touto soutěží 
využít také k marketingovým účelům. 

XI. Závěrečná ustanovení 

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), 
výhru není možno vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést 
na jinou osobu. Není možné uplatnit nárok na výhru v alternativní podobě. Organizátor soutěže si 
vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídajících hodnot. 
Odpovědnost organizátora za případné vady výher se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
Tyto podmínky nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ 
existence rozdílných znění podmínek soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na 
internetové adrese www.fruitisimo.cz/fruitibox.  

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností podmínek. 

V případě rozporu ustanovení podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou 
aplikovat příslušná ustanovení těchto podmínek. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této 
soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže. 
Každý má právo nahlédnout do těchto podmínek a požádat o jejich kopii. Podmínky jsou dostupné na 
internetové adrese www.fruitisimo.cz/fruitibox.  

V Praze dne 22. 6. 2021.  
 

 

http://www.fruitisimo.cz/fruitibox
http://www.fruitisimo.cz/fruitibox

