
LOCK DOWN BONUS ORESI 
 

Preambule 
Obchodní společnost Oresi s.r.o., se sídlem Březí, Průmyslová 102, PSČ 251 01, IČ: 272 40 479, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 106920 

(dále jen „společnost“), pořádá na území České republiky akci pod názvem „LOCK DOWN BONUS 

ORESI“, na základě které mohou její zákazníci získat výhru dle podmínek níže uvedených (dále 

jen „akce“).  Akce bude probíhat od 2. 11. 2020 do 28. 2. 2021, přičemž účast na akci bude 

umožněna i zpětně, a to zákazníkům, kteří uzavřeli kupní smlouvu v prvních dnech účinnosti 

vládních ochranných opatření, tj. v období od 22. 10. 2020 do 1. 11. 2020, včetně.  

 

Pravidla 
 

Účastníci 
Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba založená 

dle českého právního řádu a řádně zapsaná v obchodním rejstříku či zákonem stanovené evidenci, 

která splní níže uvedené podmínky (dále jen „účastník“). 

 

Podmínky účasti 
K účasti na akci je zapotřebí uzavřít se společností kupní smlouvu, jejímž předmětem bude dodání 

zboží v minimální hodnotě 40.000,- Kč (počítáno s DPH), kdy součástí kupní smlouvy musí být 

alespoň 2 spotřebiče (myčka, chladnička, varná deska, trouba, mikrovlnná trouba, digestoř apod.), 

a splnit alespoň jednu z níže uvedených podmínek: 

- Uzavřít se společností kupní smlouvu prostřednictvím on-line nákupu bez návštěvy 

provozovny za asistence odborného prodejce od 2. 11. 2020 do 28. 2. 2021; 

- Registrovat se v době trvání uzavření provozoven na základě ochranného opatření Vlády ČR 

a uzavřít se společností kupní smlouvu po znovuotevření provozoven do 28. 2. 2021; 

- Uzavřít se společností kupní smlouvu v období od 22. 10. 2020 do 1. 11. 2020. 

(dále jen „podmínka“). 

 

Po splnění podmínky bude účastníkovi předán pětimístný číselný kód. Počet přidělených kódů je 

závislý na okamžiku splnění podmínky. Kódy budou předávány dle následujícího pravidla: 

 

- 10 kódů obdrží účastník, který uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím on-line nákupu v období 

od 22. 10. 2020 do 1. 11. 2020; 

- 10 kódů obdrží účastník, který uzavře kupní smlouvu prostřednictvím on-line nákupu v období 

od 2. 11. 2020 do 28. 2. 2021; 

- 10 kódů obdrží účastník, který uzavře kupní smlouvu po znovu otevření provozoven do 28. 2. 

2021 a registroval se v období od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020; 

- 6 kódů obdrží účastník, který uzavře kupní smlouvu po znovu otevření provozoven do 28. 2. 

2021 a registroval se v období od 9. 11. 2020 do 15. 11. 2020; 

- 3 kódy obdrží účastník, který uzavře kupní smlouvu po znovu otevření provozoven do 28. 2. 

2021 a registroval se v období od 16. 11. 2020 do 22. 11. 2020; 

- 1 kód obdrží účastník, který uzavře kupní smlouvu po znovu otevření provozoven do 28. 2. 

2021 a registroval se v období od 23. 11. 2020 do 28. 2. 2021; 

 



Účastníci, kteří si budou přát vyčkat s uzavřením kupní smlouvy na znovuotevření provozoven 

společnosti si mohou počet kódů zajistit vyplněním registrace, jejíž datum bude rozhodné pro 

přidělení počtu kódů dle výše uvedených pravidel. 

  

Předání kódu je podmíněno složením zálohy kupní ceny dle smlouvy. Účastníci akce jsou do 

systému společnosti řazeni chronologicky, od čehož je odvozeno předání herních kódů. 

 

Průběh akce, výhra a způsob jejího uplatnění 
Po skončení akce budou do osudí vhozeny veškeré přidělené kódy a společnost provede pod 

dohledem notáře vylosování výherních kódů. Výherní kódy budou losovány od nejnižší výhry po 

výhru nejvyšší, a to dle následujícího klíče: 

- 54 * výhra ve výši 5.000,- Kč; 

- 20 * výhra ve výši 10.000,- Kč; 

- 10 * výhra ve výši 20.000,- Kč; 

- 7 * výhra ve výši 30.000,- Kč; 

- 5 * výhra ve výši 40.000,- Kč; 

- 3 * výhra ve výši 50.000,- Kč; 

- 1 * výhra ve výši 100.000,- Kč. 

 

Výherní kódy budou zveřejněny na internetových stránkách www.kuchyne-oresi.cz k 15. dni 

kalendářního měsíce následujícího po skončení akce. Po zveřejnění výherních kódů bude 

účastníkům poskytnuta lhůta 30 dnů k přihlášení se o výhru.  

 

Pokud se výherce o výhru do 30 dnů nepřihlásí, a to ani přes opakované urgence společnosti, 

výhra propadne společnosti.  

 

Pokud by některý z účastníků obdržel více výherních kódů, budou se výhry sčítat.  

 

Výhry budou poskytnuty do 15-ti dnů od splnění veškerých podmínek této akce a podmínek 

v uzavřené smlouvě. V případě již realizovaných zakázek bude hodnota výhry vyplacena, 

v případě nerealizovaných zakázek bude hodnota výhry promítnuta v celkovém doplatku kupní 

ceny a v případě výhry převyšující celkovou kupní cenu zboží dle smlouvy, bude zbývající hodnota 

výhry po promítnutí v celkovém doplatku kupní ceny dle smlouvy vyplacena. 

 

Daň z výhry 
Výhry podléhají srážkové dani, kterou hradí společnost. 

 

Osobní údaje 
Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů pro účely této akce a poučení o jeho právech 

je předmětem samostatného dokumentu. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR. 

 

Dohled nad průběhem akce 
Společnost si vyhrazuje právo kontrolovat po celou dobu průběhu akce plnění jejich pravidel a 

podmínek a v případě sporu s konečnou platností rozhodnout ve věci s akcí související. Společnost 

je oprávněna v případě porušení pravidel akce účastníka vyloučit, a to bez jakékoliv náhrady škody 

či nákladů, které účastníkovi v souvislosti s účastí vznikly. Společnost si vyhrazuje právo změny 

pravidel. 

 



Závěrečná ustanovení 
Účastí na akci souhlasí účastník s těmito pravidly a zavazuje se je bez výjimky dodržovat. 

Na výhry nevzniká právní nárok a výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

Úplné a aktuální znění pravidel akce bude k dispozici na internetových stránkách společnosti 

www.kuchyne-oresi.cz. 

 

 


