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PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENY 
 
 

Tento dokument upravuje pravidla EXTRA SOUTĚŽE O CENY 2022 (dále jen „soutěž“) 
na území České republiky. 
 
Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech soutěže určené účastníkům 
soutěže je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem, který je jediným závazným 
dokumentem upravujícím pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“). Pravidla 
soutěže mohou být kdykoli změněna formou písemných dodatků. 
 
Soutěž je určena pro všechny, kdo za stanovených podmínek nakoupí určené druhy 
konkrétních značek pevných paliv u partnerů soutěže, tzn. u vybraných prodejců 
uvedených v seznamu a označených jako partneři soutěže na následujících webových 
stránkách: www.topchytre.cz. nebo jakýkoliv druh pevných paliv na e-shopu 
www.okpaliva.cz. 
 
 
I. Pořadatel a organizátor soutěže 
 
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech 
republic, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Francouzská 172, PSČ: 120 00, identifikační číslo: 
25259431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, 
vložka č. 5418 (dále jen „M&H“ nebo „pořadatel“). 
 
M&H při pořádání soutěže spolupracuje se svými obchodními partnery uvedenými a 
označenými jako partneři soutěže v seznamu prodejců pevných paliv na webovém portálu 
TopChytře.cz provozovaném M&H na webové stránce umístěné na internetové adrese 
www.topchytre.cz (dále jen „partneři soutěže“), kteří na území České republiky nabízejí a 
realizují profesionální služby při nákupu a prodeji pevných paliv. 
 
 
II. Termín a místo trvání soutěže 
 
Soutěž bude probíhat v období od 1.3.2022 od 00:00:00 hod. do 30.11.2022 do 23:59:59 
hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání“) 
v devíti měsíčních kolech. 
 
Soutěže se však mohou zúčastnit i osoby, které provedly soutěžní nákup v období od 
1.1.2022 do 28.2.2022 u některého z partnerů soutěže nebo na e-shopu www.okpaliva.cz a 
tento soutěžní nákup si dodatečně zaregistrují dle podmínek těchto pravidel. 
 
Pořadatel M&H si vyhrazuje právo období soutěže případně prodloužit o dodatečné soutěžní 
období. 
 
 
III. Účast na soutěži 
 
Soutěže se může zúčastnit a) každá fyzická osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem 
na území České republiky, která je svéprávná (má způsobilost k právnímu jednání), nebo 

http://www.topchytre.cz/
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b) právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splňuje podmínky účasti na 
soutěži (dále jen „účastník soutěže“). Podmínkou účasti kterékoliv osoby na soutěži je, aby 
soutěžní nákup byl učiněn za standardních podmínek (tzn. nikoliv v rámci velkoobchodní 
nabídky) a aby se jednalo o dodávku paliv k přímé spotřebě u této osoby (tzn. nikoliv za 
účelem dalšího prodeje nakoupených paliv). 
 
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k 
M&H a partnerům soutěže, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. 
 
Do soutěže nebudou zařazeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající 
v rozporu s pravidly soutěže nebo v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Pokud 
se ukáže, že taková osoba splní formálně podmínky pro získání výhry v soutěži v 
rozporu s pravidly soutěže, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, 
nestává se ani tak výhercem a právo na výhru ji nevznikne. Výhra v takovém případě 
propadne ve prospěch M&H, která je oprávněna rozhodnout o dalším využití výhry, popř. ji 
užít k jiným marketingovým účelům. Rozhodnutí M&H je v takovém případě konečné. 
 
Účastník soutěže bude z účasti v soutěži vyloučen také v případě, že M&H zjistí nebo bude 
mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany 
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 
Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení nebo 
softwarového vybavení webových stránek včetně serveru, na kterém soutěž probíhá. 
Účastník soutěže nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení nebo 
softwarového vybavení webových stránek a/nebo serveru, na kterém soutěž probíhá, či 
narušovat nebo ohrožovat jejich provoz. 
 
 
IV. Podmínky soutěže 
 
Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti účastníci, kteří za podmínek uvedených v těchto 
pravidlech:  
a) jednorázově nakoupí pevné palivo u partnerů soutěže v hodnotě alespoň 7.000 Kč 
vč. DPH (soutěžní nákup) a 
b) provedou elektronickou registraci do soutěže (registrace účastníka) a 
c) v rámci registrace do soutěže elektronicky stanoveným způsobem zašlou (správně 
vyplněný) doklad o provedeném nákupu paliva (registrace dokladu). 
 
Určené výhry v soutěži budou slosovány po skončení každého soutěžního kalendářního 
měsíce. 
 
Do všech slosovacích kol budou ke slosování zahrnuty veškeré doklady o provedeném 
soutěžním nákupu v hodnotě alespoň 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) vč. 
DPH registrované od zahájení soutěže do jejího posledního slosovacího kola.  
 
 
a) Soutěžní nákup 
Soutěžní nákup lze provést: 

a) přímo u partnerů soutěže, nebo prostřednictvím zadání poptávky na 
www.topchytre.cz nebo 

b) na e-shopu www.okpaliva.cz  
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Příslušného slosování soutěže se může zúčastnit ten, kdo v době konání a místě konání 
soutěže jednorázově nakoupil a řádně uhradil soutěžní nákup těchto následujících 
značek pevných paliv u prodejců paliv označených jako partneři soutěže na 
www.topchytre.cz nebo nakoupil paliva v internetovém obchodu OKPaliva.cz 
provozovaném M&H na webové stránce umístěné na internetové adrese www.okpaliva.cz 
(dále jen „OKPaliva.cz“), vždy v hodnotě soutěžního nákupu alespoň 7.000,- Kč (slovy: 
sedm tisíc korun českých) vč. DPH: 

▪ BÍLINSKÉ tříděné uhlí 
▪ Brikety značky REKORD 
▪ Brikety značky UNION 
▪ veškerý sortiment paliv z nabídky e-shopu OK PALIVA.cz 

(dále jen „soutěžní nákup“). 
 
b) Registrace účastníka 
K účasti na soutěži je nutná elektronická registrace účastníka k soutěži. Registraci 
k soutěži účastník provede vyplněním elektronického registračního formuláře uvedeného na 
webovém rozhraní webového portálu TopChytře.cz na internetové adrese 
https://www.topchytre.cz/ nebo v mobilní aplikaci „Supermarket na paliva“, která je volně 
dostupná ke stažení v App Store nebo Google Play, a v rámci registrace potvrdí souhlas se 
svou účastí v soutěži a se všemi jejími pravidly a podmínkami (dále jen „registrace“). Při 
vyplnění registračního formuláře je účastník povinen uvést správně a pravdivě všechny 
v registračním formuláři vyžadované informace, a to:  
 
▪ identifikační údaje účastníka soutěže: jméno a příjmení, adresa, 
▪ kontaktní údaje účastníka soutěže: e-mail, telefon. 
 
Po obdržení účastníkem správně vyplněného registračního formuláře M&H přiřadí 
registraci účastníka pořadové číslo a potvrdí elektronickou poštou automaticky 
vygenerovanou zprávou účastníkovi jeho registraci v soutěži, a to e-mailovým 
sdělením na adresu elektronické pošty účastníka uvedenou v rámci registrace 
účastníka k soutěži. 
 
V průběhu registrace je účastník požádán o udělení souhlasu se zpracováním osobních 
údajů na dobu nezbytně nutnou pro potřeby vyhodnocení soutěže, předání cen výhercům a 
souvisejících činností a povinností vyplývajících z právních předpisů (např. daňové 
povinnosti). Udělení tohoto souhlasu je podmínkou účasti účastníka v soutěži. Potvrdí-li 
uživatel při registraci zaškrtnutím i udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 
provozovatelem pro účely zasílání obchodních sdělení elektronickými komunikačními 
prostředky na dálku (marketingových informací o budoucích obchodních nabídkách), bude 
provozovatel zpracovávat osobní údaje uživatele i pro tento účel za podmínek, se kterými 
uživatel vyjádřil souhlas vždy na dobu pěti (5) roků. 
 
Účastník soutěže může svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů kdykoli písemně 
odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty zasláním sdělení na adresu: 
soutez@topchytre.cz nebo doručením písemného odvolání souhlasu na adresu 
provozovny společnosti MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, TOP Centrum, U 
Dlouhoňovic 1397, 564 01 Žamberk. Odvolá-li účastník soutěže svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže, předání cen výhercům a 
souvisejících činností, pak tím jeho účast v soutěži končí a účastník soutěže ztrácí nárok na 
výhru v soutěži (a to i pokud by mu nárok při splnění ostatních podmínek soutěže vznikl). 

http://www.topchytre.cz/
http://www.okpaliva.cz/
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M&H vede seznam všech registrovaných účastníků soutěže v souladu s pravidly ochrany 
osobních údajů (článek VIII. pravidel soutěže). 
 
c) Registrace dokladu 
K účasti na soutěži a zařazení do slosování o ceny je třeba, aby účastník, který se 
registroval do soutěže, zaregistroval do soutěže doklad o svém soutěžním nákupu. 
Registraci dokladu provede účastník tak, že zašle M&H elektronicky prostřednictvím 
webového portálu TopChytře.cz na internetové adrese https://www.topchytre.cz/ nebo 
prostřednictvím mobilní aplikace „Supermarket na paliva“ čitelný elektronický obraz (scan, 
fotografii) účetního dokladu o provedeném soutěžním nákupu (dále jen „registrovaný 
doklad“). Zaslaný registrovaný doklad musí být čitelný a zřetelný. Každý takto registrovaný 
doklad o soutěžním nákupu splňující pravidla soutěže bude zařazen do slosování. 
 
Počet registrací dokladů o soutěžním nákupu k soutěži u jednoho účastníka fyzické osoby 
nepodnikající není omezen, tedy pro účely soutěže se započítávají všechny účastníkem 
registrované doklady o provedení soutěžního nákupu ve stanovené hodnotě. Počet 
registrací dokladů o soutěžním nákupu k soutěži u jednoho účastníka fyzické osoby 
podnikající je omezen maximálně na tři soutěžní nákupy, tedy pro účely soutěže se 
započítávají maximálně tři účastníkem registrované doklady o provedení soutěžního 
nákupu. 
 
Počet registrací dokladů o soutěžním nákupu k soutěži u jednoho účastníka právnické 
osoby je omezen maximálně na tři soutěžní nákupy, tedy pro účely soutěže se 
započítávají maximálně tři účastníkem registrované doklady o provedení soutěžního 
nákupu. 
 
Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že k prokázání nároku na vydání výhry a 
splnění podmínky provedení soutěžního nákupu je zapotřebí předložení originálu 
účetního dokladu o provedeném soutěžním nákupu. ORIGINÁLY DOKLADŮ PROTO 
NEVYHAZUJTE, ALE PEČLIVĚ UCHOVEJTE. Účastník je pro účast v soutěži povinen 
uschovat všechny registrované doklady, a to po celou dobu trvání soutěže.  
 
V případě, že účastník nemá možnost při registraci vložit scan či fotografii účetního dokladu 
o provedeném soutěžním nákupu do elektronické registrace na webu www.topchytre.cz 
nebo v aplikaci Supermarket na paliva, může účastník soutěže využít možnost Vyplnit údaje 
ručně na internetové stránce na adrese www.topchytre.cz, kde zadá číslo dokladu o svém 
soutěžním nákupu a datum vystavení dokladu o soutěžním nákupu. V případě vylosování 
účastníka takto elektronicky zpracovaného nákupu jako výherce je podmínkou vzniku 
nároku na výhru, aby účastník soutěže na výzvu Pořadatele M&H předložil k ověření nároku 
na výhru originál dokladu o provedeném soutěžním nákupu. 
 
 
V. Slosování soutěže a Ceny 
 
Po ukončení soutěžního kalendářního měsíce bude provedeno slosování, jímž budou 
určeni za každý soutěžní měsíc vždy tři (3) výherci, kteří získají ceny: 
 
slosování duben 2022 (1. kolo slosování): 
1. kuchyňský robot v hodnotě cca 9.000 Kč, 
2. tablet Samsung v hodnotě cca 7.500 Kč, 
3. mobilní telefon Samsung v hodnotě cca 6.000 Kč; 

http://www.topchytre.cz/
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slosování květen 2022 (2. kolo slosování): 
1. notebook v hodnotě cca 9.999,- Kč, 
2. tablet Samsung v hodnotě cca 7.500 Kč, 
3. mobilní telefon Samsung v hodnotě cca 6.000 Kč; 
 

slosování červen 2022 (3. kolo slosování): 
1. automatický kávovar v hodnotě cca 9.000 Kč, 
2. tablet Samsung v hodnotě cca 7.500 Kč, 
3. mobilní telefon Samsung v hodnotě cca 6.000 Kč; 
 

slosování červenec 2022 (4. kolo slosování): 
1. kuchyňský robot v hodnotě cca 9.000 Kč, 
2. tablet Samsung v hodnotě cca 7.500 Kč, 
3. mobilní telefon Samsung v hodnotě cca 6.000 Kč; 
 

slosování srpen 2022 (5. kolo slosování): 
1. notebook v hodnotě cca 9.999,- Kč, 
2. tablet Samsung v hodnotě cca 7.500 Kč, 
3. mobilní telefon Samsung v hodnotě cca 6.000 Kč; 
 

slosování září 2022 (6. kolo slosování): 
1. automatický kávovar v hodnotě cca 9.000 Kč, 
2. tablet Samsung v hodnotě cca 7.500 Kč, 
3. mobilní telefon Samsung v hodnotě cca 6.000 Kč; 
 

slosování říjen 2022 (7. kolo slosování): 
1. kuchyňský robot v hodnotě cca 9.000 Kč, 
2. tablet Samsung v hodnotě cca 7.500 Kč, 
3. mobilní telefon Samsung v hodnotě cca 6.000 Kč; 
 

slosování listopad 2022 (8. kolo slosování): 
1. notebook v hodnotě cca 9.999,- Kč, 
2. tablet Samsung v hodnotě cca 7.500 Kč, 
3. mobilní telefon Samsung v hodnotě cca 6.000 Kč; 
 

slosování prosinec 2022 (9. kolo slosování): 
1. osobní auto Kia Rio v hodnotě cca 250.000,- Kč, 
2. televize 4K UHD min. 49“ v hodnotě cca 9.999,- Kč,  
3. HI-FI audio věž v hodnotě cca 9.000 Kč, 

 

které jsou sponzorované pořadatelem soutěže M&H (tzn. po skončení každého soutěžního 
měsíce budou vylosováni tři výherci, kteří získají jednu z uvedených cen; celkem tedy bude 
provedeno devět losování za celou dobu trvání soutěže, při kterých bude vylosováno celkem 
dvacet sedm výherců). 
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VI. Určení výherce 
 
Výherci cen v soutěži budou určeni slosováním provedeným pořadatelem M&H. Slosování 
bude provedeno za účasti komise složené ze zástupců M&H a vybraných partnerů soutěže. 
 
Slosování výherců cen proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů po skončení 
příslušného soutěžního měsíce. 
 
Slosování výherců cen bude provedeno s využitím služeb elektronického generátoru 
náhodných čísel – elektronického systému RANDOM.ORG dostupného na internetové 
adrese https://www.random.org/integers/ (dále jen „elektronický slosovací systém“). 
 
Po uplynutí každého soutěžního měsíce trvání soutěže (tzn. kalendářní měsíce březen až 
listopad 2022) budou slosovány veškeré doklady o provedeném soutěžním nákupu 
zaregistrované účastníky soutěže za trvání soutěže do konce příslušného kalendářního 
měsíci, za který se losování provádí, kterým bylo přiřazeno registrační číslo, tak, že 
v elektronickém slosovacím systému bude vygenerována sestava vždy tří vylosovaných 
náhodných čísel z daného intervalu registračních čísel. Takto vylosovaná registrační čísla 
jsou výherní, přičemž osoba, které přísluší první vylosované registrační číslo vyhrává 1. 
cenu, osoba, které přísluší druhé vylosované registrační číslo vyhrává 2. cenu a osoba, 
které přísluší třetí vylosované registrační číslo vyhrává 3. cenu dle příslušného kola 
slosování. Bude-li mezi těmito vylosovanými registračnímu čísly neplatná registrace 
nesplňující podmínky soutěže či prázdná pozice z důvodu předchozího vyloučení registrace 
ze soutěže, nebude toto vylosované číslo bráno v úvahu, a pořadatel soutěže provede 
náhradní slosování v podobě vygenerování nového náhodného čísla, jímž bude určen 
náhradní výherce odpovídající ceny. 
 
 
VII. Předání výhry 
 
Každý výherce ceny v soutěži bude telefonicky kontaktován ze strany pořadatele M&H do 
deseti (10) pracovních dnů od slosování za účelem domluvy předání ceny Pořadatelem 
nebo Partnerem soutěže. 
 
Výherce ceny v soutěži je povinen se osobně dostavit v domluvený termín k převzetí ceny 
k Pořadateli nebo k určenému Partnerovi soutěže. Nepotvrdí-li výherce termín účasti nebo 
si cenu ve stanovený termín nepřevezme, nárok na výhru zaniká a výhra propadne ve 
prospěch M&H, která je oprávněn rozhodnout o dalším využití výhry, včetně provedení 
nového slosování o tuto výhru dle postupu uvedeného výše. 
 
Ceny odpovídající výhrám budou výhercům předány způsobem, který určí M&H (tzn. 
Pořadatelem nebo Partnerem soutěže), a to výhradně za osobní účasti výherců. Osobní 
účast výherce při předání cen je nutnou podmínkou vzniku nároku na výhru v soutěži, kterou 
je účastník povinen splnit. Nárok na předání výhry vzniká pouze vylosovanému účastníkovi, 
který se dle pokynů pořadatele M&H osobně dostaví k převzetí ceny, vyjádří souhlas se 
všemi podmínkami soutěže (včetně dále uvedeného souhlasu s pořízením foto, audio a 
video záznamu a jeho použití pro další marketingové aktivity pořadatele M&H na dobu pěti 
roků) a poskytne součinnost pro předání výhry. 
 
Nezbytnou podmínkou vzniku nároku výherce na výhru je také udělení písemného souhlasu 
s tím, že pořadatel M&H je oprávněn ze slavnostního předávání cen pořídit audio a video 

https://www.random.org/integers/
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záznamy a foto záznamy a tyto je oprávněn bez dalšího volně užít pro své marketingové 
účely všemi způsoby užití (mj. na svých webových stránkách na internetové adrese 
www.okpaliva.cz a www.topchytre.cz, na sociálních sítích jako např. Facebook a na 
propagačních a reklamních materiálech) a dále souhlasu s tím, že pořadatel M&H bude 
oprávněn zveřejnit jméno a obec bydliště výherce. 
 
V případě, že se výherce z jakýchkoli důvodů nezúčastní slavnostního předávání cen, nárok 
na výhru mu nevznikne, cena propadne pořadateli M&H, který provede nové slosování o 
tuto výhru obdobně dle postupu uvedeného v těchto pravidlech. 
 
 
VIII. Ochrana osobních údajů a zpracování osobních údajů  
 
Účastník soutěže v průběhu registrace udělí souhlas pro zpracování osobních údajů 
pořadatelem M&H, a to pro účely realizace soutěže, slosování, určení výherců a předání 
výher. Potvrdí-li uživatel zaškrtnutím i udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 
pořadatelem M&H pro účely obchodu a pro zasílání obchodních sdělení elektronickými 
komunikačními prostředky na dálku (marketingových informací o budoucích obchodních 
nabídkách), bude provozovatel zpracovávat osobní údaje uživatele i pro tento účel za 
podmínek, se kterými uživatel vyjádřil souhlas vždy po dobu pěti (5) roků. 
 
Účastník soutěže vyjadřuje svůj souhlas s tím, že pořadatel M&H může osobní údaje 
účastníka předat partnerům soutěže pro využití k účelům shora uvedeným. 
 
Osobní údaje jsou poskytovány zcela dobrovolně a účastník soutěže nemá žádnou 
povinnost osobní údaje poskytovat. V případě, že účastník soutěže odmítne osobní údaje 
poskytnout, nesmí pořadatel M&H toto odmítnutí jakkoliv sankcionovat; účast účastníka 
soutěže v soutěži však zaniká. 
 
Případné námitky proti zpracování osobních údajů kupujícího je nutno uplatnit u M&H. V 
případě uplatnění námitky proti zpracování nebude M&H osobní údaje nadále zpracovávat 
s výjimkou prokázání závažných oprávněných důvodů pro zpracování, vyplývajících z čl. 21 
GDPR. Účastník je oprávněn podat stížnost, týkající se zpracování osobních údajů k Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, se sídlem 170 00 Praha 7, Pplk. Sochora 27, www.uoou.cz. 
 
Podrobnější pravidla ochrany osobních údajů upravují Pravidla ochrany osobních údajů, 
které tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel. Pravidla ochrany osobních údajů jsou dále zveřejněny 
na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.okpaliva.cz a 
www.topchytre.cz  
 
 
IX. Další podmínky soutěže 
 
Pořadatel M&H si vyhrazuje právo a možnost doplnit soutěž o slosování dalších 
mimořádných cen, přičemž bude postupováno obdobně dle podmínek a pravidel této 
soutěže. V takovém případě M&H zveřejnění dodatek těchto pravidel s uvedením 
podrobností o takových mimořádných slosováních a cenách, které vhodným způsobem 
zveřejní. 
 
Pořadatel M&H si vyhrazuje právo soutěž kdykoli prodloužit, zkrátit, odložit, přerušit nebo 
ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla soutěže po celou dobu jejího trvání 

http://www.okpaliva.cz/
http://www.topchytre.cz/
http://www.uoou.cz/
http://www.okpaliva.cz/
http://www.topchytre.cz/
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s účinností od uveřejnění takového oznámení o ukončení soutěže na webových stránkách 
umístěných na internetové adrese www.topchytre.cz, a to bez udání důvodu a bez stanovení 
náhrady.  
 
Pořadatel M&H je oprávněn po celou dobu trvání soutěže všechny podmínky pro účast 
v soutěži a v případě pochybností či sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o 
jakékoli otázce takto spojené se soutěží. M&H je oprávněn vyloučit ze soutěže účastníka, 
který porušuje pravidla soutěže, a to bez náhrady nákladů, náhrady škody či jiné újmy, která 
by účastníkovi mohla vyloučením ze soutěže eventuelně vzniknout. Případné námitky 
účastníka soutěže proti rozhodnutí M&H nebo proti průběhu soutěže lze zaslat písemně na 
adresu M&H po dobu trvání soutěže a nejpozději do 30 pracovních dní od ukončení soutěže. 
Námitky podané později nebudou brát v potaz. M&H si vyhrazuje právo rozhodnout o 
případných námitkách s tím, že rozhodnutí M&H je konečné.  
 
Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak jako 
vyplácení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. 
 
M&H neodpovídá za vady na výhře, půjde-li o jinou výhru než peněžní částku. Výherce není 
oprávněn reklamovat vady na výhře u M&H, ani u partnerů soutěže. M&H však výherci 
poskytne součinnost, aby výherce sám mohl uplatnit práva ze záruky za výhru u dodavatele 
ceny (distributora, výrobce), pokud záruka za výrobek trvá. 
 
M&H si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny cenami obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a změnit podmínky předání výher, a to zejména v případě, že deklarované ceny 
nebudou poskytnuty třetí osobou (dodavatelem) tak, aby mohly být výhercům v souladu 
s těmito pravidly předány. 
 
Kontaktní údaje společnosti MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, 120 00 Praha 2 – 
Vinohrady, Francouzská 172, adresa pro doručování: TOP Centrum, U Dlouhoňovic 1397, 
564 01 Žamberk, adresa elektronické pošty: info@mhas.cz 
 
Úplná pravidla soutěže jsou uveřejněna na webových stránkách provozovaných M&H 
umístěných www.topchytre.cz a dále mohou být uveřejněna v úplném nebo zkráceném 
znění na webových stránkách partnerů soutěže a na propagačních a reklamních 
materiálech M&H a partnerů soutěže. Zkrácené znění pravidel soutěže určené účastníkům 
soutěže je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem, který je jediným závazným 
dokumentem upravujícím pravidla soutěže.  
 
Přílohy:  

1. Seznam partnerů soutěže na www.topchytre.cz, 
2. Pravidla ochrany osobních údajů. na www.topchytre.cz 

 
V Praze dne 20.1.2022 
 
 
 
MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic 

http://www.topchytre.cz/
http://www.topchytre.cz/
http://www.topchytre.cz/
http://www.topchytre.cz/

