Úplná pravidla spotřebitelské klubové soutěže „Soutěž o dovolenou s Diochi“
Pořadatel
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Diochi spol. s r.o., Weilova 2/1144, 102
00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27087468, DIČ: CZ27087468, zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 95305. (dále jen „Pořadatel“)
Kontakt na Pořadatele: www.diochi.cz, tel: 267 215 680, info@diochi.cz
1. Trvání a místo trvání soutěže
Soutěž „Soutěž o dovolenou s Diochi“ probíhá pouze na území České republiky v termínu od
1. listopadu 2016 do 14. února 2017.
2. Účastníci soutěže
a. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická či právnická osoba (dále jen „Soutěžící“) s platným
členstvím ve Sféra Klubu Diochi, tj. fyzická či právnická osoba, která má platný smluvní
vztah se společností POŘADATELE na pozici člen/poradce, viz. Průvodce obchodním
systémem Diochi.
b. Ze soutěže jsou vyloučeni osoby, které jsou zaměstnanci společnosti POŘADATELE,
vedoucí či zástupci prodejních, poradenských center Diochi.
3. Popis soutěže
POŘADATEL vydal Soutěžní dárkové poukazy Sféra klubu Diochi na zvýhodnění nákupu
výrobků Diochi v období trvání soutěže. SOUTĚŽÍCÍM je ten, kdo využil výhod alespoň
jednoho Soutěžního dárkového poukazu Sféra klubu Diochi v době konání soutěže. Všichni
SOUTĚŽÍCÍ jsou zařazení do náhodného losování VÝHERCE, které se uskuteční v sídle
POŘADATELE, dne 28. 02. 2017 ve 13:00 hodin.
4. Podmínky účasti v soutěži
Podmínkou účasti v soutěži je uplatnění alespoň jednoho Soutěžního dárkového poukazu
Sféra klubu Diochi na nákup výrobků Diochi kdykoli v době konání soutěže.
Soutěžní dárkové poukazy Sféra klubu Diochi:









Sleva 10% na nákup 5 ks kapek ® dle vlastního výběru
Sleva 15% na nákup v hodnotě 5000 Kč
Sleva 15% na balíček Regenerace ve Sféře
Výhodná cena 200 Kč na nákup 1 kapek® Diochi ke 2 kapkám® Diochi
Sleva 200 Kč na jeden nákup kapslí pro posílení imunity T CD4 Imuserol, Viraimun
Sleva 150 Kč na jeden nákup kapslí dle vlastního výběru
Sleva 100 Kč na jeden nákup kosmetiky dle vlastního výběru
Sleva 50 Kč na jeden nákup bylinného čaje dle vlastního výběru

5. Registrace do soutěže
Registrace probíhá automaticky prostřednictvím uplatnění Soutěžního dárkového poukazu
Sféra klubu Diochi v prodejních a poradenských centrech SKD Diochi, jejichž seznam je
uveden na internetové adrese: www.diochi.cz/mapa-prodejny-diochi.
Pro účast v soutěži jsou platné pouze nákupy uskutečněné v době trvání soutěže s platným
daňovým dokladem vystaveným kterýmkoli prodejním a poradenským centrem SKD Diochi,
jejichž seznam je uveden na internetové adrese: www.diochi.cz/mapa-prodejny-diochi.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor 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, případně
jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních
pravidel.
6. Odměna v soutěži (výhra)
1x Dovolená dle vlastního výběru pro dvě osoby v celkové hodnotě 50.000 Kč.
7. Oznámení o výhře a doručení výher
Výherce bude obeznámen emailem a to nejdéle do 3 pracovních dní ode dne náhodného
losování.
Výherce bude uveden na internetových stránkách: www.diochi.cz a na facebooku Diochi.
Výhra bude oficiálně předána výherci v termínu stanoveném firmou Diochi spol. s r. o. při
oslavě výročí založení firmy Diochi spol. s r.o. v roce 2017.
8. Další podmínky
a) Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výhry
v hotovosti.
b) Výhru si výherce musí vybrat nejpozději do 31. 8. 2017, v jiném případě výhra propadá.
c) Účastí v soutěži, konkrétně uplatněním Soutěžního dárkového poukazu Sféra klubu Diochi,
vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
d) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou
dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné
ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.diochi.cz.
e) V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu
prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
V Praze, dne 31. 10. 2016

