
 

 

 
Úplná pravidla soutěže 
„Vyhraj outfit Nebbia!“ 

Česká republika 
(dále jen „Soutěž“) 

 
Pořadatel soutěže  
Pořadatelem soutěže je Ehrmann Praha s.r.o. se sídlem Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, Česká republika; 
IČO: 29148294, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203410 (dále jen „Pořadatel“).  
 
Organizátor soutěže  
Organizátorem soutěže je AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká 
republika, IČ: 24260541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová 
značka 197631 (dále jen „Organizátor“). 
 
I. Termín a místo konání soutěže 
Soutěž probíhá od 19. září 2022 00:00:01 do 31. října 2022 23:59:59 včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) 
na území České a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání soutěže“). 
 
II. Soutěžní výrobky 
Soutěž se vztahuje na všechny produkty značky Ehrmann High Protein označené i neoznačené soutěžní 
stickerkou (dále jen „Soutěžní výrobky“).  
 
Příklad označeného výrobku    Příklad neoznačeného výrobku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Účastníci soutěže  
Účastníkem Soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále 
jen „Účastník“ či „Soutěžící“).  
Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, Partneři, zaměstnanci všech 
spolupracujících společností, osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii.  
V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, 
výhra se nepředá a propadne Pořadateli soutěže.  
 
V případě Soutěžících mladších 18 let jsou tito Soutěžící povinni předložit souhlas zákonného zástupce ve 
smyslu ust. §32 občanského zákoníku, jak pro účast v Soutěži, tak pro případné převzetí výhry. Organizátor je 
oprávněn kdykoli, zejména v případě pochybností, požadovat doložení tohoto souhlasu v písemné podobě.  
 
IV. Účast v soutěži 
Účastník se zapojí do Soutěže tak, že zakoupí na jednu účtenku jakékoliv 2 soutěžní výrobky značky 
Ehrmann High Protein v místě a době konání soutěže (dále jen „Soutěžní nákup“), uschová si účtenku – 
daňový doklad prokazující uskutečnění tohoto soutěžního nákupu (dále jen „Soutěžní účtenka“).  
  



 

 

 

 
Do Soutěže se Soutěžící může zapojit opakovaně, vždy však s novou Soutěžní účtenkou! 
Jedna Soutěžní účtenka = jedna webová registrace. 
I pokud bude Soutěžní účtenka obsahovat více než 2 ks Soutěžních produktů, lze se s ní zapojit do Soutěže 
pouze jedenkrát.  
 
Následně se účastník zaregistruje do Soutěže v době konání Soutěže prostřednictvím webového formuláře na 
www.vyhraj-outfit.com (dále jen „webová registrace). Za Soutěžícího se považuje osoba, jejíž telefonní číslo 
je uvedené v registračním formuláři. Denně se může Soutěžící zaregistrovat maximálně pětkrát. 
 
Webová registrace je platná pouze po vyplnění následujících údajů Soutěžícího do registračního formuláře:    
- jméno a příjmení 
- e-mailová adresa 
- mobilní telefonní číslo 
- datum nákupu 
- číslo účtenky 
- scan (foto) účtenky 
 
Po odeslání Webové registrace systém zobrazí Soutěžícímu informaci o stavu jeho účasti v Soutěži a dalším 
postupu. V případě nesprávně zadané Webové registrace bude Soutěžící informován ihned o chybě v registraci 
s jejím přesným popisem. Taková Webová registrace nebude do Soutěže zařazena.  
 
Pro evidenci Webové registrace v systému technického správce je rozhodující vždy okamžik doručení 
registrace, nikoli okamžik odeslání webové zprávy.  
 
Odesláním Webové registrace Soutěžící prohlašuje, že: 
- se seznámil s pravidly této soutěže, a že s nimi souhlasí; 
- uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a s využitím projevů osobní povahy dle 

čl. VII. těchto pravidel  
 
Soutěžící je povinen si uschovat všechny originální Soutěžní účtenky, které registroval do Soutěže 
v případě nutnosti ověření nároku na výhru.   
  
U výher bude Organizátor ověřovat platnost nároku na výhru ověřením scanu (fota) účtenky a na 
základě splnění podmínky nákupu min. 2 ks Soutěžních produktů.  
V případě pochybností má Organizátor právo požadovat předložení originálů všech Soutěžních účtenek, které 
Soutěžící zařadil do soutěže. Soutěžní účtenky, které neobsahují datum a čas nákupu, se nepovažují za 
doklady splňující podmínky této soutěže. Pokud Účastník nedoloží ve stanovené lhůtě do 14 dnů od vyzvání 
odpovídající soutěžní účtenky na adresu AIRBUZZ s.r.o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, bude ze 
Soutěže bez náhrady vyřazen.  
 
V případě ztráty zásilky Soutěžních účtenek Českou poštou nebo jinou přepravní službou nenese Organizátor 
žádnou odpovědnost. Doporučujeme zasílat jako Doporučené psaní a uschovat si podací lístek. Případné 
důkazní břemeno při pochybnostech, zda byla účtenka zaslána či nikoliv, nese zasílající. Proto doporučujeme 
výhercům posílat doporučené psaní a ponechat si originály účtenek. Soutěžní účtenky budou po ověření nároku 
na výhru zaslány výherci zpět do 14 dní od jejich přijetí.  
  

http://www.vyhraj-outfit.com/


 

 

 

 
V. VÝHRY, URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHER 

Denní výhra 

- Denní výhra = každou hodinu v době od 8:00 do 20:00 elektronický voucher v hodnotě 1500 Kč na 
nákup outfitu značky Nebbia v e-shopu www.nebbia.fitness/cs 

- Pro každý den je určeno 12 elektronických voucherů 
- Celkový počet denních výher po dobu trvání Soutěže je 516 ks voucherů na 1500 Kč, společných pro ČR 

a SR 
- Platnost každého výherního voucheru je do 14. 11. 2022 

Určení výherců – Výherci jsou určeni principem tzv. „šťastné chvilky“. „Šťastnou chvilkou“ se rozumí časový 
okamžik určený Pořadatelem Soutěže před jejím zahájením ve formátu datum/hodina/minuta/vteřina (např.  
19. 9. 2022 13.29:47). Šťastné chvilky jsou určeny pro každý den v době od 8:00 do 20:00. Výhru může získat 
Soutěžící opakovaně, ale pouze 1x denně.  Za celou dobu trvání Soutěže má nárok maximálně na 2 denní 
výhry. Opakovaně lze soutěžit vždy s novou účtenkou. 

Výhercem se stane ten účastník Soutěže, jehož webová registrace bude doručena do systému 
v okamžiku šťastné chvilky a zároveň řádně splní všechny podmínky této Soutěže.  
 
Pokud dojde k současnému doručení soutěžní registrace několika Soutěžících ve stejnou šťastnou chvilku, je 
rozhodujícím kritériem pro určení Výherce dané výhry dřívější datum nákupu, uvedené na Soutěžní účtence. 
Stejný postup platí v případě, kdy nebude v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace. 
Nebude-li v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace, výhru získává Soutěžící, jehož 
platná soutěžní registrace bude doručena do systému jako první po uplynutí stanovené šťastné chvilky.  
 
V případě, že by v souladu s tímto odstavcem výhru získal soutěžící, kterému dle těchto pravidel výhra nenáleží 
(např. proto, že již překročil maximální počet možných výher), nevzniká mu nárok na výhru a výhercem se stává 
odesílatel Webové registrace doručené jako další v pořadí. 
 
Oznámení o výhře, předání výhry – pokud bude Soutěžícímu nárok na výhru uznán, obdrží nejpozději do 3 
pracovních dnů od určení šťastné chvilky SMS na telefonní číslo, které uvedl v registračním formuláři 
s potvrzením o nároku na výhru a informací o doručení výhry. Výherní elektronický voucher bude výherci 
zaslán na e-mail, který uvedl v registračním formuláři.  
 
Týdenní výhra 
- Týdenní výhra = v každém soutěžním týdnu budou vylosováni 3 výherci elektronického voucheru na 

nákup outfitu značky Nebbia v hodnotě: 10 000 Kč / 7500 Kč / 2500 Kč.  
- Celkový počet týdenních výher po dobu trvání Soutěže je 18 ks voucherů, společných pro ČR a SR. 

6x voucher na 10 000 Kč 
6x voucher na 7500 Kč 
6x voucher na 2500 Kč 

- 1. soutěžní týden: 19. 9. – 25. 9. 2022; 2. soutěžní týden: 26. 9. – 2. 10. 2022;  
3. soutěžní týden: 26. 9. – 2. 10. 2022; 4. soutěžní týden: 10. 10. – 16. 10. 2022;  
5. soutěžní týden: 17. 10. – 23. 10. 2022; 6. soutěžní týden: 24. 10. – 31. 10. 2022. 

- Platnost každého výherního voucheru je do 14. 11. 2022. 

http://www.nebbia.fitness/cs


 

 

 

 
Výhru může získat Soutěžící opakovaně, ale pouze 1x týdně v každém soutěžním týdnu, ale maximálně 2x za 
dobu trvání soutěže. Opakovaně lze soutěžit vždy s novou účtenkou.  

Určení výherců – Výherci jsou stanoveni na základě náhodného losování Organizátorem Soutěže, tedy 
automatizovaného náhodného výběru, kdy ze všech platných registrací systém náhodně vybere tři výherce. 
Losování proběhne vždy do 2 pracovních dnů následujících po posledním dni právě proběhlého soutěžního 
týdne. V případě, že by v souladu s tímto odstavcem výhru získal Soutěžící, kterému dle těchto pravidel výhra 
nenáleží (např. proto, že již překročil maximální počet možných výher), nevzniká mu nárok na výhru a výhercem 
se stává odesílatel webové registrace doručené jako další v pořadí. 
 
Oznámení o výhře, předání výhry – pokud bude Soutěžícímu nárok na výhru uznán, bude nejpozději 
následující pracovní den kontaktován prostřednictvím e-mailu. Výherní elektronický voucher bude výherci 
zaslán na e-mail, který uvedl v registračním formuláři. Pokud nebude k zastižení a nebude reagovat do 
3 dnů od zaslání informačního e-mailu, bude vylosován nový výherce. Výhra bude zaslána po splnění 
všech podmínek k získání výhry a po doložení platné originální soutěžní účtenky / účtenek. 
 
Srážková daň v České republice – srážkovou daň u výher přesahujících částku 10 000 Kč odvádí za výherce 
Pořadatel Soutěže.  
 
Garantovaná výhra pro každého  
Každý Soutěžící, který odešle platnou webovou registraci a splní podmínky Soutěže, získává garantovanou 
výhru – elektronický voucher – kód na 10% slevu na novou i nezlevněnou kolekci značky Nebbia  
v e-shopu www.nebbia.fitness/cs 

Oznámení o výhře, předání výhry – Každý soutěžící s platnou webovou registrací a splňující podmínky 
Soutěže obdrží garantovanou výhru – elektronický slevový kód. Slevový kód obdrží ihned po platném odeslání 
své soutěžní webové registrace formou odpovědní hlášky na soutěžním webu.  
 
Platnosti kódů:  
- Pro soutěžní období 19. 9. – 2. 10. 2022 unikátní kód s platností do 9. 10. 2022 
- Pro soutěžní období 3. 10. – 16. 10 2022 unikátní kód s platností do 23. 10. 2022 
- Pro soutěžní období 17. 10. - 31. 10. 2022 unikátní kód s platností do 7. 11. 2022 
 
Pro všechny typy výher platí, že:  
Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele, než získal v Soutěži, či na jiné protiplnění, a to ani finanční, 
odpovídající hodnotě výhry. Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher 
se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel ani Organizátor 
neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či s účastí v Soutěži.  
Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá.  
Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí. 
 
 
  



 

 

 

 
VII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účastí v Soutěži bere soutěžící na vědomí, že Pořadatel, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn jeho 
osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v soutěžní registraci (tj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, mobilní 
telefonní číslo, datum nákupu, číslo účtenky scan účtenky), případně dalších údajů sdělených Pořadateli 
zpracovávat za účelem účasti v Soutěži, tj. zejména za účelem realizace Soutěže, vyhodnocení Soutěže  
a rozeslání výher, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany 
veřejnoprávních orgánů.  
 
Soutěžící dává souhlas, že v případě výhry může Pořadatel a Organizátor zveřejnit jeho osobní údaje v rozsahu 
jméno, První písmeno příjmení a město na soutěžních stránkách. Zpracování osobních údajů je prováděno  
Pořadatelem, Organizátorem i technickým správcem. Technickým správcem je Nilia Production, s.r.o., IČ 
07036302. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Bez jejich poskytnutí však není možné 
zajistit účast v Soutěži a předání výhry. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně 
prostřednictvím Organizátora a Technického správce soutěže.  
 
Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může 
kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo 
nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již 
osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, a nebo zjistí-li se, že byly 
zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo 
vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, 
zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se 
stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
 
Dále soutěžící odesláním soutěžní registrace vyjadřuje svůj výslovný souhlas s úplnými pravidly Soutěže.  
 
Soutěžící může na základě svého souhlasu poskytnutého v rámci soutěžní registrace nebo kdykoli poté udělit 
Pořadateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením  
o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními předpisy, souhlas se zpracováním jeho osobních údajů 
v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo a email, doručovací adresu, a to k marketingovým účelům, tzn. nabízení 
výrobků a služeb Pořadatele i Organizátora. Tento souhlas účastník soutěže poskytuje na dobu 3 let ode dne 
jeho udělení. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné a nemá vliv na účast účastníka 
v Soutěži.  
 
Účastník má právo svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů pro marketingové účely kdykoli odvolat, a to 
mailem na adresu info@airbuzz.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uoou.cz/
mailto:info@airbuzz.cz


 

 

 

 
 
VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  
Došlé registrace jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat datum a čas 
přijetí i obsah registrace. U přijatých soutěžních registrací je zhotoven záznam, který obsahuje jméno a příjmení, 
e-mailovou adresu, tel. číslo a případně další obsah doručené registrace. Takto získané informace jsou 
rozhodující pro určení výherců. 
 
Do Soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace zaslané v jiném než předepsaném formátu, soutěžní 
registrace doručené Pořadateli mimo dobu trvání Soutěže či soutěžní zprávy jinak nesplňující podmínky 
Soutěže.  
 
Technický správce, Organizátor ani Pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů či 
internetových sítí. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit 
či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Dále si Pořadatel vymezuje právo kdykoli soutěž ukončit 
z důvodu vyšší moci.  
Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po 
vyhlášení Soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele a Organizátora.  
 
Pořadatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit 
a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit 
kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal 
v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval 
dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, 
která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat 
písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky 
podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. 
 
IX. KONTAKTY  
Případné informace získá každý soutěžící na e-mailové adrese: vyhraj-outfit@airbuzz.cz. Na e-mailové dotazy 
bude odpovídáno v pracovní dny, vždy max. do 5. pracovního dne od jejich doručení.      
  
Technický správce: Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 07036302, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293093, infolinka  
+420 731 929 780 v pracovní dny 9-17:00, e-mail: info@nilia.cz.  
 
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické 
podobě na webové stránce www.vyhraj-outfit.com  
Pořadatel i Organizátor Soutěže si vyhrazují právo soutěžní pravidla kdykoli v průběhu Soutěže upravit.  
 
 
V Praze dne 4. 10. 2022. 
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Seznam soutěžních výrobků 

 
 

• High Protein pěna 200 g: Hazelnut, Chocolate, Vanilla, Strawberry, Lemon  
• High Protein pudink 200 g: Vanilla, Caramel, Columbian Coffee, Chocolate, Hazelnut, Manna Rice 
• High Protein dezert 200 g Chocolate & Topping, Vanilla & Topping 
• High Protein jogurt 200 g: Cherry-Aronia, Blueberry, Raspberry-Pomegranate, Peach-Orange, 

Strawberry, Stracciatella 
• High Protein nápoj 250 ml: Chocolate, Caffe Latte, Pistacia, Banana 
• High Protein Skyr 150 ml: Strawberry, Passion Fruit, Blueberry, Plain (white) 

 
 

Příklad označeného výrobku     Příklad neoznačeného výrobku 
 


