
 
Pravidla SOUTĚŽE S MENTOS – VYHRAJTE AŽ 20x CITROËN C3 

PICASSO A DALŠÍ BÁJEČNÉ CENY  
 

Účelem tohoto dokumentu je jasná úprava pravidel soutěže 
„VYHRAJTE S MENTOS“  

(dále jen „soutěž“)  
 
 
1. Organizátorem soutěže je:  

Mediarex Communications & Consulting, spol. s.r.o. 
se sídlem Loretánská 13, 118 00 Praha 1 
IČ: 26699249 
DIČ: CZ 26699249 
(dále jen „organizátor“) 
 

2. Pořadatelem soutěže je: 
Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o. 

 Se sídlem: Tomíčkova 2287/9, 148 00  Praha-Chodov 
IČO: 63666570 
DIČ: CZ63666570 

 (dále jen „pořadatel“)  
 
3. Termín konání soutěže:  

Soutěž probíhá od 7. července 2010 0:00:00 hod. do 4. září 2010 23:59:59 hod (dále jen 
„doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).  
   
Výherci denní soutěže a soutěžící postupující do finálové hry budou vybráni dle pořadí 
doručení SMS zprávy do evidenčního systému SMS. Denní výhru získává SMS, která 
v daném dni dorazí na 119. místě. Postupující do finále je ta SMS, která v daném dni dorazí 
na 463. místě. Rozhodujícím kritériem je čas doručení SMS do systému Erika a.s.  
 

4. Účast v soutěži:  
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 16 let s trvalým pobytem na území 
České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která v době konání soutěže 
zakoupí nejméně jedno balení produktu „Mentos Rainbow 3+1 zdarma.“ Účastník se zapojí do 
soutěže tím, že odešle SMS s unikátním kódem. Tento unikátní kód je uveden na hrací kartě 
umístěné uvnitř obalu. Hrací kartu si uschová ke kontrole jako doklad o nákupu. 
 
SMS zpráva musí být zaslána bez diakritiky ve tvaru: 
MENTOSmezeraKODmezeraJMENOmezeraPRIJMENI 
Příklad: MENTOS AH0001 TOMAS JASNY    
na číslo 900 06 03. Cena SMS je 3,- Kč včetně DPH. Nezáleží na použití velkých a malých 
písmen. 
 
Účastník, který odeslal SMS zprávu v požadovaném formátu, automaticky obdrží zpětnou 
SMS zprávu. Vyhodnocuje  se klíčové slovo MENTOS. Toto slovo se musí nacházet na 
začátku zprávy, nezáleží, zda je uvedeno velkým či malým písmem. Pokud není tato 
podmínka uvedená, není SMS zařazená do systému. 
 

• Pokud je formát klíčového slova nesprávný nebo chybí kód, případně je kód 
nesprávný,  je odeslána zpětná informace: „SMS jste neposlali ve spravnem formatu. 
Zkontrolujte spravnost a uplnost  a poslete znovu. Dekujeme.“ 



 
• Pokud je formát klíčového slova správný, následuje správný kód účtenky, ale SMS 

NENÍ VÝHERNÍ, je odeslána informace: „Vase SMS neni vyherni, ale prosim  
uschovejte kartu pro pripad hledani nahradniku. Stahnete si hru na 
www.vyhrajtesmentos.cz“ 

  
• V případě, že zaslaný tvar bude správný, obdrží účastník zpětnou informaci o své 

denní výhře nebo o svém zapojení do soutěže o hlavní výhry. 
 

• Po soutěži dostává soutěžící odpověď „Vazeny zakazniku. Soutez jiz skoncila. 
Dekujeme, pomoci kodu na karte si stahnete hru na www.vyhrajtesmentos.cz“ 
 

 
 

V případě, že počet SMS nedosáhne č. 463, budou vybráni náhradníci – a to SMS  
předcházející SMS s pořadovým číslem 463.  Náhradníci jsou kontaktování MEDIAREXEM 
telefonicky 
 
Účastník soutěže si musí uschovat hrací kartu prokazující nákup. Tuto kartu musí 
předložit účastník organizátorovi soutěže v případě uplatnění nároku na účast ve 
finálové hře. Pokud finalista nepředloží hrací kartu prokazující soutěžní nákup, přestává 
být finalistou. 
 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala 
výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na 
výhru a výhra se nepředá. 
 

5. Průběh a princip soutěže: 
 

•  Princip soutěže je postaven na zasílání unikátních zpráv a pořadí doručení SMS zprávy do 
evidenčního systému SMS. Každé platné soutěžní SMS je systémem automaticky 
přiděleno soutěžní pořadí. Rozhodující je pořadí SMS v systému Erika, a.s. a správnost 
tvaru soutěžní SMS. Každý soutěžící má možnost stáhnout si z webové stránky 
www.vyhrajtesmentos.cz unikátní počítačovou hru, a to bez ohledu na to, zda získal 
denní výhru či postoupil do finále. 

 
•  Každý den v době trvání soutěže se odesílatel 119. platné SMS zprávy do evidenčního 

systému SMS stává výhercem denní výhry. Odesílatel 463. platné SMS zprávy do 
evidenčního systému SMS se stává finalistou a postupuje do finále soutěže (dále jen 
„finalista“). Pokud nebude v příslušný den odesláno do evidenčního systému SMS 463 
SMS zpráv, postupuje do finále odesílatel poslední SMS zprávy doručené do evidenčního 
systému SMS v daný den.  

 
•  Soutěžící následně obdrží SMS zprávu o tom, že se stal finalistou s výzvou k zavolání na 

telefonní číslo 257 535 746 , kde soutěžící sdělí organizátorovi soutěže své jméno a 
adresu (město). Jestliže soutěžící nezavolá a organizátorovi soutěže se nepodaří 
telefonicky zkontaktovat soutěžícího do 10. září 2010 23:59:59 hod, přestává být finalistou 
a novým finalistou se stává odesílatel předcházející platné SMS zprávy do evidenčního 
systému SMS v daný den, anebo soutěžící předcházející platné SMS zprávy, což platí v 
případě, pokud by nebylo doručeno 463 SMS zpráv v daný den.  

 
•  Každý z finalistů získá výhru, která bude závislá na jeho dovednosti. Finálové hry se konají 

dvě, jedna po 1. měsíci soutěže, a to 14. srpna 2010, druhá po skončení soutěže, a to 11. 



září 2010. Obě finálové hry se řídí týmiž pravidly. První finálové hry se zúčastní 30 
finalistů, druhé finálové hry se zúčastní 30 finalistů. 

 
•  Malé finále je postaveno na dovednostním principu, kdy 10 finalistů z celkového počtu 

soutěžících v daném kole s nejvyšším dosaženým součtem bodů po třech hodech šipkou 
postupuje do velkého finále. Jestliže na posledním postupovém místě se umístí společně 
více finalistů a jejich součet s finalisty umístěnými před nimi přesáhne číslo 11, následuje 
další kolo, kterého se zúčastní pouze finalisté, kteří se umístili společně na posledním 
postupovém místě a tito budou mít každý jeden hod, přičemž do velkého finále postupuje 
finalista s největším počtem bodů do počtu 10 finalistů. Tento postup se opakuje tak 
dlouho, až zůstane pouze 10 finalistů. Každý finalista, který nepostupuje do velkého finále, 
vyhrává horské kolo Leader Fox. Vzhledem ke skutečnosti, že podstata první finálové hry 
je založena na prokázání fyzické dovednosti, může za finalistu soutěžit s jeho písemným 
souhlasem jeho příbuzný nebo fyzická osoba schopna takové soutěže (dále jen 
„náhradník“). V případě úspěchu náhradníka náleží výhra pouze a jen finalistovi, za 
kterého náhradník koná.  

 
• Velké finále pro 10 finalistů je postaveno na dovednostním principu. Konkrétní údaje a 

principy velké finálové hry se finalisté  dozví v  místě a čase konání finále. Vzhledem ke 
skutečnosti, že podstata velkého finále je založena na prokázání fyzické dovednosti, 
může za finalistu soutěžit s jeho písemným souhlasem jeho příbuzný nebo fyzická osoba 
schopna takové soutěže (dále jen „náhradník“). V případě úspěchu náhradníka náleží 
výhra pouze a jen finalistovi, za kterého náhradník koná. Písemný souhlas musí být 
udělen osobně finalistou a jeho podpis by měl být úředně ověřen. Každý finalista, který 
nezíská hlavní výhru, vyhrává notebook Samsung. 

 
 

 
6. Výhry v soutěži 
 
• Hlavní výhra: Automobil Citroën C3 Picasso 
• Druhá cena: Notebook Samsung 
• Třetí cena: Horské kolo Leader Fox 
• Denní výhra: Vstupenka pro dvě osoby do multikin Cinestar každý den trvání soutěže 
• Jistá výhra: Počítačová hra Mentos ke stažení na www.vyhrajtesmentos.cz 
 

Pořadatel soutěže se zavazuje odvést srážkovou daň dle platných právních předpisů z výher v 
soutěži.  

 
7. Uplatnění výher v soutěži: 

Každý postupující do finále obdrží SMS zprávu o tom, že se stal výhercem některé z cen 
soutěže s výzvou k okamžitému zavolání na linku 257 535 746 . Na infolince výherce sdělí 
operátorovi své jméno a adresu a dozví se podrobnosti o finálové hře.  
 
Účastník této soutěže rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než 
uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění, dodávaná třetími stranami. 
Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami 
jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.  
 

8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 
dodržovat. 

 
9. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré 

nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za 
případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv. 



 
10. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní SMS. Platnou soutěžní SMS se rozumí taková 

SMS, která byla vygenerována technickým správcem organizátora. Pořadatel a organizátor 
soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních SMS.  

 
11. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel, u kterých je možné 

telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS bran nebo pevných 
telefonních linek jsou ze soutěže vyloučeny.  

 
12. U přijatých SMS zpráv je zhotoven záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, 

obsah přijaté SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení 
reklamací. 

 
13. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a internetových 

sítí a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů ani za nedoručení.  
 
14. SMS servis poskytuje Erika a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00. Cena jedné SMS je 3,- 

Kč vč. DPH. Infolinka: +420 257 535 746  
 
 
15. Organizátor i pořadatel soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním 

soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za uvedení nesprávných či nepřesných 
informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), 
za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé 
v souvislosti se soutěží. 

 
16. Organizátor soutěže je s předchozím písemným souhlasem pořadatele oprávněn bez náhrady 

pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit či jednostranně 
změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na 
propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována 
v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší 
vždy pořadateli soutěže. Pořadatel i organizátor soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny 
podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze organizátorovi zaslat 
písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení 
soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je 
konečné.  
 

 
17. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor i 

pořadatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové 
záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora i 
pořadatele bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže. 

 
18. Soutěžící odesláním soutěžní SMS uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže 
společnosti Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., případně zpracovateli, se kterým správce 
uzavře smlouvu, které budou zpracovány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem 
soutěže jako správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového 
zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve 
sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, a to po dobu 5 let od udělení 
souhlasu resp. od odeslání soutěžní SMS. Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž ve 
smyslu § 27 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů souhlas s předáním osobních 
údajů do jiných států. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k 
osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a 
účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. 



 
19. Soutěžící zároveň uděluje výše specifikovaný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů 

prostřednictvím organizátora – společnosti Mediarex Communications & Consulting, spol. s.r.o., 
se sídlem Loretánská 13, 118 00 Praha 1, IČ: 26699249, tel. 257 535 746-8. 
 

20. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, pořadatele a všichni zaměstnanci ze 
s nimi spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé 
linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.  

 
21. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na www.vyhrajtesmentos.cz a zároveň jsou uložena 

v písemné podobě v sídle organizátora soutěže. 
 
 
 
V Praze dne 9. června 2010 
 


