ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „PENNY HRA“
1.

Pořadatel Soutěží. Společnost PENNY MARKET s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ
25073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 42812
(dále jen „Pořadatel“), pořádá marketingové soutěže „PENNY HRA“ (dále jen jednotlivě „Soutěž“
nebo v souhrnu „Soutěže“ nebo „Hra“ nebo „PENNY HRA“), jejíchž principy a podmínky upravují
tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2.

Doba aktuální Soutěže. Soutěž PENNY HRA VÁNOCE 2018 probíhá v době od 15. 11. 2018 do
12. 12. 2018 (dále jen „Doba soutěže“), a to celkem ve 28 soutěžních kolech, která probíhají
každý kalendářní den během Doby soutěže vždy od 0.00 hod. do 23.59 hod., tzn. 1 kalendářní
den = 1 soutěžní kolo (dále jen „Soutěžní kola“). Po uplynutí Doby soutěže bude Soutěžícím
umožněno vyzvednout si vyhrané produkty v souladu s těmito Pravidly vždy do uplynutí
platnosti výherní SMS, nejpozději tedy dne 16. 12. 2018 (v případě výher z posledního
Soutěžního kola).

3.

Soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která má doručovací adresu na území
České republiky, je uživatelem tzv. chytrého mobilního telefonu nebo tabletu, má mobilní
telefonní číslo s českou předvolbou a funkční připojení k internetu a zaregistruje se do Soutěže
níže stanoveným způsobem resp. zaregistrovala se do kterékoliv ze Soutěží před konáním
Soutěže PENNY HRA VÁNOCE 2018 (dále jen „Soutěžící“).
Fyzické osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného
zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit. Soutěžící mladší 18 let však za žádných
okolností nemají nárok na věcnou výhru v podobě alkoholických nápojů.
Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří se přímo podílejí na organizaci Soutěže,
a osoby těmto zaměstnancům blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane některá z osob dle předchozí věty,
výhra se nepředá a propadá ve prospěch Pořadatele.

4.

Přihláška. Přihlášením do Soutěže je Soutěžící automaticky přihlášen i do dalších Soutěží „PENNY
HRA“ Pořadatele. Pořadatel je oprávněn Soutěžícího vyrozumět prostřednictvím sms o dalším
konání Soutěže.

5.

Podoba Soutěže.
5.1. Podstata. Podstatou Soutěže je účast Soutěžících v mobilní hře „PENNY HRA“, která je zdarma
přístupná na internetových stránkách Pořadatele www.PENNYhra.cz (dále jen „Hra“).
5.2. Registrace. Před prvním zahájením Hry se musí každý Soutěžící registrovat, tj. vyplnit své
správné telefonní číslo, přijmout tato Pravidla Soutěže a poskytnout souhlas se zpracováním
osobních údajů, popsaných v samostatném dokumentu s názvem „ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ – PENNY HRA“.
Registrace se vyžaduje pouze jednou, tj. je platná pro všechna následná Soutěžní kola Hry (s
možnou výjimkou uvedenou v čl. 7 těchto Pravidel), jakož i další Soutěže, ledaže si Pořadatel
vyhradí povinnost nové registrace Soutěžícího před novou Soutěží
Každý Soutěžící je oprávněn registrovat se pouze pod jedním mobilním telefonním číslem, a to
pod takovým, které má českou předvolbu (+420). Aby Soutěžící mohl vyhrávat, je nutné
dokončit registraci kliknutím na odkaz v SMS zaslané na registrované číslo, který vede na
externí webovou stránku potvrzující registraci. Bez potvrzení registrace v zaslané sms Soutěžící
může Hru hrát, nicméně nemůže vyhrát. Bez registrace platného telefonního čísla nelze vyhrát,
nelze totiž doručit výhru z důvodu nemožnosti zaslání výherní sms. Účast v Hře není
podmíněna jakýmkoliv peněžním či jiným vkladem, ani nákupem produktů.
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Princip. Princip Hry spočívá v tom, že se Soutěžícímu zobrazí na obrazovce telefonu 9 dárků.
Soutěžící má možnost kliknout na 5 z nich, čímž se zobrazí jejich obsah. Pokud jsou 3 z pěti
odhalených produktů z dárků stejné, Soutěžící příslušnou výhru vyhrává. Soutěžící v takovém
případě obdrží nejpozději během 24 hodin výherní SMS na telefonní číslo, které uvedl při
registraci do Hry. Výherní SMS je funkční pouze na telefonním čísle výherce a nemůže být
přeposlána jiné osobě k uplatnění výhry.
Soutěžící vyhrává jen, když budou 3 z 5 rozbalených dárků stejné. Rozbalením 5 dárků hra
končí. Pokud se 3 stejné produkty ukáží až po následném rozbalení zbývajících dárků, tj. po
rozbalení všech 9 dárků až po dohrání hry, uživateli nevzniká nárok na výhru.
i. Soutěžící má možnost hrát 2 druhy hry:
ii. Základní Hra (s červeným pozadím na obrazovce mobilního telefonu) je Hra
dostupná po registraci telefonního čísla a je možné v ní vyhrát pouze produkty
ze sortimentu prodejen PENNY Market. Pravděpodobnost výhry je systémově
nastavena na nižší úroveň než v Prémiové hře. Uživatel v tomto typu Hry nemá
možnost vyhrát nákupní poukázky.
iii. Prémiová Hra (se zlatým pozadím na obrazovce mobilního telefonu) je hra
dostupná uživateli jen po zadání čísla PENNY karty se zákaznickým programem
a pravidly platnými od 17. 5. 2018. Tato prémiová hra není dostupná pro
majitele PENNY karet se zákaznickým programem a pravidly platnými před 17.
5. 2018. V Prémiové Hře má zákazník možnost vyhrát produkty ze sortimentu
prodejen PENNY Market včetně hodnotnějších výher, které v Základní Hře
vyhrát nelze. Zároveň má uživatel možnost vyhrát nákupní poukázky.
Programátorem je pravděpodobnost výhry nastavena na vyšší úroveň než
ve hře Základní.
Soutěžící, který hrál Prémiovou Hru v minulosti, se navíc po přihlášení do
nového Soutěžního kola nebo do nové Soutěže (pod stejným telefonním
číslem), nemusí již znovu registrovat, a je oprávněn hrát Prémiovou Hru
automaticky. Tzn. propojení mezi daným mobilním telefonním číslem a číslem
PENNY karty zůstává zachováno v Soutěži i pro další Soutěžní kola nebo
Soutěže. Soutěžící se tak již nemusí znovu registrovat, může rovnou hrát
Prémiovou Hru a vyhrávat.
iv. Na 1 PENNY kartu lze v rámci Hry registrovat 2 telefonní čísla. Po zadání čísla
PENNY karty do Hry je následně při dalších Soutěžních kolech Hry uživatel
automaticky přesměrován vždy na Prémiovou hru. Základní Hru již nehraje.
v. Soutěžící může hrát Hru v libovolném počtu Soutěžních kol, vždy však pouze
1krát v rámci každého Soutěžního kola (tj. 1krát denně).

5.3. Výhry. V rámci Soutěže PENNY HRA VÁNOCE 2018 jsou k dispozici následující výhry:
 Základní hra a Prémiová hra:


Název produktu

240000 ks produktů ze sortimentu prodejen PENNY MARKET rozdělených
do jednotlivých Soutěžních kol, konkrétně:

počet ks
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Víno šumivé St. Louis Demi 0,75l
Víno b.Müller Thurgau jak.0,75l Valtice
Víno č.Mod.Portugal jakost.0,75l Valtice
Víno růž.Zweigeltrebe jak.0,75l Valtice
Magnesia RED malina 1,5l
Paloma mletá káva 100g
Big Shock! Original 0,5l, Gold 0,5l mix karton
Nescafé 3v1 175g/170g, 2v1 100g mix
Prima vanička 900ml vanilka - čokoláda
vanička pro psy s drůbežím a hovězím masem paté 150g
Chléb himalájský 500g krájený balený
Čaj Teekanne Fresh Orange 45g
Kubík Waterr zelené jablko 0,5l
Big Shock! Exotic, Watermelon 0,5l/ mix karton

2850
504
504
504
3024
3 000
9 000
3 000
2500
9 000
10 387
6 000
6 000
3 522

Bohemia Vroubkované hořčice 130g EIN 14.6.
Bohemia Vroubkované pizza 130g EIN 14.6.
Chio Pom-Bär original 50 g
Lina lískooříšková 60g
Tyčinky Havlík se sýrem a solí 90g
Snack Madeland se šunkou 75g jm.p.dopek
Pivo B:Original sv.ležák 0,5l plech
Žvýkačky Mentos 30g mix
Bonbony žvýkací Skittles Fruits 38g
Gel na praní Color 30 praní 1,8l Perwoll
Smoothie jahoda, jablko, ananas 320g
White Medical Super Soft kartáček 1 ks - 9 barev
Vatové polštářky 120+20ks Linteo
Ubrousky intimní 15ks Charis
Linteo toal. Papir 3 vrst 8 ks
Sýr polooštěpek Gazdovský uzený 165g
Sýr polooštěpek Gazdovský neuzený 168g
Muller Mix 150 g, Jahoda, Borůvka, Malina/Gr. jablko nebo Vanilka/Višeň
Muller Mix 150 g, Choco Balls, Choco Waffles, Choco Rolls nebo Choco Crispies
Polévka franc. prem. 63g Maggi dob. hos.
Cukr vanilínový 5x20g Vitana
Paštika játrová Májka ALU 48g
Prášek kypřicí do pečiva 5x13g Vitana
Kuličky obilné s kakaem 250g Crip Crop
Pasta zubní Cool whitening gel 75ml Odol
Pochoutka pro psy Biscrock 200g Pedigree
Pasta zubní Classic 75ml Odol
Indulona Original 85ml
Kartáček zubní Colgate Slim Soft 1ks
Sprej Deo 150ml mix STR8
Jar Lemon 450ml
šunka dušená v páře NJ 100g

7876
9000
12061
10226
9000
12832
10760
1550
671
2000
4000
5 000
3657
5085
5000
4500
4500
2 000
2 000
5 844
2 946
1 961
1 888
1 103
1 113
1 758
1 297
1 234
1 510
959
3 910
7 302
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salám šunkový zauzený 100g
Kmotrova klobása pikant 75g
Miska aspik květinka 150g
Tyčinka BOMBUS Raw Energy 50g Coconut&cocoa
Kukuřice Gold 340g p.p 285g Bonduelle

7 981
8 101
6 000
10 560
4 000

 Pouze Prémiová hra:


1951 ks poukázek na nákup v prodejnách PENNY MARKET v různých
hodnotách:

Výhra

Počet ks

Poukázky na nákup v celkové hodnotě 100 000 Kč

1

Poukázky na nákup v celkové hodnotě 10 000 Kč

20

Poukázky na nákup v celkové hodnotě 5 000 Kč

30

Poukázky na nákup v celkové hodnotě 1 000 Kč

400

Poukázky na nákup v celkové hodnotě 100 Kč



1500

150 x 2 ks vstupenek na koncert Leoše Mareše, který se koná dne 16.5. 2019
v O2 ARENĚ v Praze. Výhra vstupenky nezakládá právo výherce na nějakou
konkrétní cenovou kategorii vstupenky či sedadlo; konkrétní vstupenky
budou přiděleny výhercům Pořadatelem dle jejich aktuální dostupnosti.

Poukázky opravňují k odběru zboží v uvedené hodnotě na kterékoliv prodejně PENNY
Market v České republice. Lístky budou výhercům zaslány e-mailem. Bez poskytnutí emailu nelze výhru výherci předat.
Na poukázky nebo na lístky nelze vracet hotovost v jakékoliv výši a poukázky nebo lístky
nelze směnit za peníze. Poukázky Soutěže PENNY HRA VÁNOCE 2018 jsou platné do 31.
12. 2019. Poukázky pro výhru 100.000 Kč jsou platné do 31. 12. 2020. Lístky se vztahují
pouze na příslušný koncert.
Nevyhrané nebo nevyzvednuté produkty, poukázky nebo lístky zůstávají ve vlastnictví
Pořadatele. Soutěžící může v rámci každého Soutěžního kola vyhrát vždy jen 1 ks produktu
nebo 1 ks poukázky v příslušné výherní hodnotě nebo 1 lístek na koncert.
Výherci poukázek obdrží celkovou výherní hodnotu ve formě odpovídajícího počtu
poukázek o hodnotě 100 - 500 Kč (např. při výhře poukázky na nákup v celkové hodnotě
10 000 Kč obdrží výherce 20 ks poukázek o hodnotě 500 Kč/ks). Výhru nelze vyplatit
v penězích ani vyměnit za jinou výhru. Vyzvednutí vyhraného produktu. Výherní SMS,
kterou Soutěžící po výhře obdrží, obsahuje hypertextový odkaz na internetovou stránku,
kde Soutěžící získá bližší informace k uplatnění výhry a kde je rovněž umístěno aktivační
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tlačítko, po jehož zmáčknutí se na obrazovce mobilního zařízení zobrazí unikátní EAN kód
vyhraného produktu; k aktivaci EAN kódu je nezbytné funkční připojení k internetu. Nově
je v prodejnách PENNY k dispozici též připojení na wi-fi zdarma. Pro připojení na PENNY
wi-fi si Soutěžící ve svém mobilním telefonu musí v nastavení připojení nalézt wi-fi
s zázvem „HezkyCesky“ a k síti se přihlásit. Připojení nevyžaduje zadání hesla.
EAN kód je třeba aktivovat a výhru je třeba vyzvednout v prodejnách PENNY Market
v termínu uvedeném ve výherní SMS, tj. vždy nejpozději do 4 dnů ode dne obdržení
výherní SMS. Výherce si vyzvedne výhru tak, že si v kterékoliv prodejně PENNY MARKET
v České republice vybere vyhraný produkt na prodejní ploše a předloží jej společně s
platným EAN kódem z výherní SMS na mobilním zařízení pracovníkovi pokladny. Pracovník
pokladny zkontroluje platnost výherního kódu (odpočet časového limitu), poté výherce
přikládá mobilní telefon ke čtečce čárových kódů pro mobilní telefony, který je umístěn u
všech pokladen v prodejnách PENNY. Po naskenování čárového kódu získá Soutěžící 100%
slevu na vyhraný produkt. Platnost EAN kódu je časově omezena na 10 minut od
zmáčknutí aktivačního tlačítka. Výherce se proto před zmáčknutím aktivačního tlačítka
musí nacházet v prodejně PENNY MARKET a musí být obsluhován pracovníkem
pokladny, aby stihl EAN kód včas uplatnit. Pokud platnost EAN kódu výhry vyprší předtím,
než výherce tento EAN kód předloží společně s příslušným produktem u pracovníka
pokladny, nárok na výhru zaniká. V rámci jednoho nákupu nelze uplatnit dvě výhry
stejných produktů. Výherní produkty jsou součástí sortimentu ve všech prodejnách PENNY
MARKET, Pořadatel však nezaručuje jejich trvalou dostupnost. Každý výherce je povinen
si před zmáčknutím aktivačního tlačítka ověřit, že je v době vyzvednutí výhry vyhraný
produkt na prodejně dostupný.
5.4. Předání vyhrané poukázky. V případě výhry poukázky na nákup v prodejnách PENNY MARKET
budou výherci informováni rovněž formou výherní SMS. Výherní SMS obsahuje hypertextový
odkaz na internetovou stránku, na které výherci naleznou formulář k vyplnění svých
kontaktních údajů (jméno a příjmení, adresa) pro zaslání výhry. Vyhrané poukázky budou
následně výhercům zasílány prostřednictvím České pošty, s.p., nebo jiných přepravních
společností na adresu, kterou výherci uvedou do formuláře dle předchozí věty. Výhry budou
doručovány pouze na území České republiky. Pokud si výherce nepřevezme zaslanou výhru na
jím uvedené adrese, nárok výherce na vyhranou poukázku zaniká a výhra propadá ve prospěch
Pořadatele.
5.5. Předání vyhraného lístku na koncert. V případě výhry lístku na koncert, bude lístek
v elektronické formě výherci zaslán e-mailem. V jiné verzi lístek není možné zaslat, výherce,
který neuvede e-mail resp. uvede nesprávný e-mail nelze výhru zaslat. Pokud si výherce zaslaný
lístek na koncert neuplatní, nárok výherce na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch
Pořadatele.
5.6. Postup pro obdržení vyhraného lístku na koncert. Po obdržení výherní sms musí výherce
zadat svou e-mailovou adresu na stránce, která se otevře po rozkliknutí výherního odkazu do
24 hodin. V průběhu 14-ti dní pak výherce obdrží vstupenky přímo do e-mailu. Součástí
výherního e-mailu jsou 2 ks elektronických vstupenek. Ty si výherce vytiskne a prokáže se jimi
přímo u vstupu do O2 Areny v den konání koncertu. Koncert se koná 16.5.2019.
S elektronickou vstupenkou není potřeba prokazovat nárok na výhru u pokladen v prodejnách
PENNY MARKET.
6. Zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny
v samostatném dokumentu s názvem „ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PENNY HRA“
7.

Ostatní ustanovení.

7.1. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat
a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne svého
uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele www.PENNY.cz. V takovém případě Soutěžící
nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
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7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu
a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher.
7.3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže včetně selhání
systémů a programového vybavení či nedoručení zprávy o výhře z technických důvodů, ani za jiné
případy vyšší moci. Pořadatel dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných nebo
neúplných informací v souvislosti se Soutěží.
7.4. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito
Pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani
v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv
podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému
Soutěžícímu k získání výhry.
7.5. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o
neudělení výhry v Soutěži pro porušení Pravidel. Soutěžící bere na vědomí, že výhry nejsou soudně
vymahatelné.
7.6. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná
plnění než uvedená v Pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených
s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
7.7. Přijetí výherní SMS není pro Soutěžící zpoplatněno. Použití internetu pro účast ve Hře či aktivaci
EAN kódu vyhraného produktu není zpoplatněno žádnou speciální sazbou. Platí tak standardní
podmínky pro připojení k internetu, které mají Soutěžící sjednané ve smlouvě se svým operátorem.
Používá-li Soutěžící pro vyzvednutí výhry wifi v prodejnách PENNY, toto připojení je zdarma.
7.8. Každý Soutěžící bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím výhry
mohou být spojeny povinnosti dle účinných právních předpisů.
8.

Platnost a účinnost Pravidel. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 21. 11.2018 a jedná se
o jejich druhou verzi. Pořadatel je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li
ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel
na www.PENNY.cz. Aktuální a případné předchozí verze těchto Pravidel jsou po celou Dobu
soutěže v plném znění dostupné na www.PENNY.cz. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné
podobě
u Pořadatele.

9.

Souhlas Soutěžícího s Pravidly. Registrací do Soutěže vyjadřuje Soutěžící úplný a bezvýhradný
souhlas s těmito Pravidly, a to po celou Dobu soutěže, včetně možnosti změn těchto Pravidel.
Dojde-li po registraci Soutěžícího ke změně těchto Pravidel, Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas
s aktualizovaným zněním Pravidel svojí první účastí v PENNY HŘE po aktualizaci Pravidel.

V Radonicích dne 21. 11. 2018
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