
ROZDÁVÁME AŽ 5 000 KUCHYNÍ ZDARMA 

1. Pořadatelem soutěže je Oresi s.r.o., identifikační číslo 272 40 479, se sídlem 

Průmyslová 102, 251 01 Březí. Soutěž je pořádána na studiích pořadatele  

a partnerů pořadatele v rámci celé ČR. 

2. Soutěž je pořádána od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022. Soutěžícím může být výhradně 

plně svéprávná fyzická osoba starší 18-ti let. Rodinní příslušníci zaměstnanců 

pořadatele jsou z této soutěže vyloučeni. 

3. Účast v soutěži je podmíněna uzavřením Kupní smlouvy na kuchyňskou 

sestavu, včetně spotřebičů a příslušenství, kdy Kupní smlouva musí obsahovat 

alespoň 1 spotřebič, s minimální kupní cenou ve výši 40.000,- Kč (za celkovou 

sestavu, počítáno bez dopravy a montáže) a zaplacení zálohy v souladu s Kupní 

smlouvou. Pakliže by byly komponenty tvořící jednu kuchyňskou sestavu 

předmětem více Kupních smluv, vzniká účastníkovi nárok pouze na jeden los. 

4. Všechny stírací losy budou uloženy v sídle pořadatele. Každý los obsahuje 9 

zakrytých polí (číslovaných 1 až 9), přičemž účastník dle vlastní volby odkryje 

pouze 3 z těchto 9 polí. Každý los bude obsahovat 3 pole se symbolem „100 %“, 

3 pole se symbolem „500,- Kč“ a 3 pole se symbolem „1.000,- Kč“. Každý los 

může přinést následující výhry: 

• Pole se symbolem „100 %“ – pakliže je v rámci losu setřen třikrát symbol 

„100%“, vyhrává účastník slevu v této výši. Základem pro výpočet slevy 

z kupní ceny je celková kupní cena (platná ke dni setření losu) ponížená 

o cenu montáže a dopravy. Pakliže dojde po setření losu ke snížení kupní 

ceny (na základě žádosti soutěžícího), snižuje se automaticky i výše 

výhry a soutěžící nemá nárok na kompenzaci rozdílu v kupních cenách; 

• Pole se symbolem „500,- Kč“ – setřením tohoto symbolu získává účastník 

slevu z kupní ceny v této výši; 

• Pole se symbolem „1.000,- Kč“ – setřením tohoto symbolu získává 

účastník slevu z kupní ceny v této výši. 

5. Setření losu proběhne online v rámci video přenosu mezi studiem 

(provozovnou) a sídlem pořadatele, kde bude přítomen supervizor 

(zaměstnanec pořadatele), který bude dozorovat a zajišťovat průběh soutěže. 

K setření losu může dojít výhradně po splnění podmínek pro účast v soutěži 

dle těchto pravidel. Před zahájením samotného setření losu bude účastníkem za 

asistence prodejce na studiu vyplněn protokol o průběhu hry, který bude 

obsahovat: 

• Jméno a příjmení účastníka (zákazníka); 

• Číslo kupní smlouvy; 

• Číslo losu; 

• Označení 3 políček losu vybraných účastníkem k setření (číselné 

označení 1 až 9); 

• Zaznamenané výhry; 

• Datum; 



• Podpis účastníka (zákazníka) a prodejce na studiu. 

6. Každý los obsahuje pole určená k vyplnění. V rámci video přenosu dojde 

supervizorem soutěže k vyplnění následujících polí: 

• Číslo kupní smlouvy (shodné číslo, jako je vyplněno v protokolu 

vyplňovaném na studiu); 

• Datum; 

• Jméno a příjmení zákazníka; 

• Podpis supervizora. 

7. Dále každý los obsahuje stírací pole, které obsahuje sériové číslo losu. Toto pole 

bude supervizorem setřeno a následně bude zaznamenáno prodejcem na studiu 

do protokolu o průběhu soutěže. 

8. Po vyplnění výše uvedeného bude supervizorem přistoupeno k setření 

označených 3 herních polí. Obsah setřených herních polí bude zaznamenán do 

protokolu o průběhu soutěže. Po zaznamenání výher, s výjimkou případů 

výhry 100 % slevy na kuchyňskou sestavu, budou supervizorem setřena zbylá 

herní pole, aby se mohl účastník přesvědčit o tom, že los obsahoval výherní 

kombinaci k hlavní výhře, tj. 100% slevě na kuchyňskou sestavu. Veškerý 

postup soutěže bude zaznamenán a archivován pro případ pochybnosti o 

regulérnosti průběhu soutěže. Losy i záznamy budou uloženy v sídle 

pořadatele, kde je možné po předchozím sjednání termínu provést jejich 

kontrolu. Účastník obdrží fotokopii protokolu o průběhu soutěže, případně mu 

bude jeho scan zaslán na účastníkem udanou elektronickou adresu. 

9. Výhry budou účastníkovi poskytnuty prostřednictvím dobropisu. V případě, 

kdy by účastník zboží dle předmětné Kupní smlouvy neodebral z důvodu 

ležícího mimo stranu prodávajícího nejpozději do (31.12.2023), ztrácí účastník 

nárok na veškeré výhry v Soutěži. 

10. V rámci soutěže nebudou zpracovány osobní údaje mimo osobních údajů 

zpracovaných v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. V rámci 

videozáznamu dojde k zachycení výhradně losu a související dokumentace. Na 

video záznamu nebudou zachyceny žádné osoby. 

11. Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto pravidel, jakož si vyhrazuje soutěž 

bez náhrady zrušit. Výhry nejsou právně vymahatelné. 

12. Účast v soutěži jde k tíži účastníka, který nemá vůči pořadateli žádný nárok na 

náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži. 

 


