Jak se zapojit do soutěže:
1. Nakupte v prodejnách COOP libovolné výrobky níže uvedených značek v minimální
hodnotě 69 Kč vč. DPH a schovejte si účtenku.
2. Účtenku zaregistrujte na soutěžním webu www.vyhrajscoop.cz, správně zodpovězte
jednoduchou soutěžní otázku a zapojte se do soutěže.
3. Výherci budou vybráni losováním. Každé soutěžní kolo je možné vyhrát max. 1 hlavní a
1 vedlejší výhru, avšak na jednu konkrétní účtenku můžete vyhrát pouze jednu z těchto
výher.
-

Jak získat výhru:
odpovězte správně na soutěžní otázku aktuálního soutěžního kola a budete zařazeni do
slosování.
první vylosovaná účtenka vyhrává hlavní výhru, následujících 15 vylosovaných účtenek výhru
vedlejší.
losujeme 16 výherců každé soutěžní kolo
Soutěžní otázky pro jednotlivá soutěžní kola:
28. 2. – 6. 3. 2018: Na kolik kostiček je rozdělena tabulka čokolády Milka Happy Cow 100 g?
7. 3. – 13. 3. 2018: Kolik kusů sušenek obsahují Club 140g?
14. 3. – 20. 3. 2018: Kolik procent cereálií obsahují Piškoty Opavia 240g?
21. 3. – 27. 3. 2018: Kolik kusů oplatek je v jednom balení Miňonky kakaové 50g?
Hlavní výhra: 4x poukaz na dovolenou od agentury Čedok v hodnotě 20 000 Kč vč. DPH (1
výhra v každém soutěžním kole)
Vedlejší výhra: 60x poukázka Sodexho v hodnotě 1000 Kč vč. DPH (15 výher v každém
soutěžním kole)
Termín konání soutěže: 28. 2. – 27. 3. 2018
Soutěžní značky: (vyobrazená loga)
Zápatí: Soutěž probíhá na území České republiky v řetězci maloobchodních prodejen
provozovaném skupinou COOP.
Organizátorem soutěže je PROMOANGEL s.r.o., Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00
Praha 4, IČ: 29024463,
pořadatelem soutěže je Mondelez Czech Republic s.r.o., Praha 8 - Karlín, Karolinská 661,
PSČ 18600, IČ 47123915,
technickým správcem soutěže je BARRACUDA BS, spol. s r.o., Na Jezerce 1199/7, Nusle,
140 00 Praha 4, IČ 49707418.
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba (člověk) starší 16 let s trvalým bydlištěm a
s adresou pro doručování na území České republiky.
Účastí v soutěži účastník potvrzuje souhlas s úplnými pravidly soutěže a zpracováním
poskytnutých
osobních údajů. Tato zkrácená pravidla nelze vykládat v rozporu s úplnými pravidly
soutěže umístěnými na uvedeném soutěžním webu.
Úplná pravidla a více informací najdete na www.vyhrajscoop.cz.

