
Pravidla soutěže 

„XXXL Jubilejní soutěž“  

3. 2. 2020 - 21. 6. 2020 
 

1. Pořadatel soutěže:  

Pořadatelem soutěže je: 

XLMX obchodní s.r.o. 
IČO: 624 97 286 
se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Nárožní 1390/4, PSČ 15800 
zapsaná v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka 173883 
(dále jen „pořadatel“ nebo „XXXLutz“) 
 
Společnost XXXLutz je obchodní společnost, která na území České republiky provozuje tři prodejny 
XXXLutz, a to v Praze Stodůlkách, v Praze Černém Mostě a v Modřicích u Brna (dále jen 
„prodejny XXXLutz“). 
 
 

2. Termín konání soutěže: 
 
Soutěž s názvem „XXXL Jubilejní soutěž“ (dále jen „soutěž“) probíhá od 03.02.2020 (00:00:00) do 
21.06.2020 (23:59:59) (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo 
konání soutěže“). 
Výherci soutěže budou určeni a vylosováni podle principu uvedeného v bodě 4. a 6. těchto pravidel 
soutěže. 
 

3. Výhry v soutěži: 
 
3x osobní automobil Fiat 500 

Na každou prodejnu XXXLutz v České republice připadá jeden vůz. 

4. Podmínky účasti v soutěži: 
 
Účast v soutěži je možná za předpokladu dodržení podmínek soutěže definovaných těmito pravidly 
soutěže. 
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která splní všechny následující podmínky: 
a) je plně svéprávná, 
b) má adresu pro doručování na území České republiky,  
c) je držitelem HIT KARTY vydávané pořadatelem; za držitele HIT KARTY je považována i 

osoba, která v soutěžním období o vydání HIT KARTY řádně požádala a žádost uplatnila při 
nákupu, 

d) v době konání soutěže realizuje v prodejnách XXXLutz libovolný nákup, u kterého uplatní svou 
HIT KARTU, (dále jen „soutěžní nákup“) a  

e) do označeného sběrného boxu na příslušné prodejně vhodí v době konání soutěže řádně 
vyplněnou účastnickou kartu, kterou obdrží při nákupu od odborného proradce pořadatele, nebo 
provede svou registraci do soutěže prostřednictvím on-line formuláře, který může pořadatel 
zveřejnit na svých internetových stránkách 

(dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). 
 



Soutěžící musí v účastnické kartě, příp. online formuláři uvést následující údaje: 
a) číslo své HIT KARTY, 
b) 4místné číslo pokladního dokladu nebo 6místné číslo kupní smlouvy týkající se soutěžního 

nákupu realizovaného v některé z prodejen XXXLutz pořadatele na území České republiky, 
c) přijetí pravidel této soutěže a seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů, 

obojí zaškrtnutím příslušného políčka na účastnické kartě, resp. online formuláři.  
 
Společnost XXXLutz si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v účastnické 
kartě, resp. údajů zadaných prostřednictvím online formuláře. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní 
nákupy, ohledně nichž dojde k odstoupení od kupní smlouvy s výjimkou odstoupení z důvodu vad. 
 
Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně s každým provedeným soutěžním nákupem; 
účelové dělení nákupů se však nepřipouští. 
 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou 
do soutěže zařazeny, příp. z ní budou vyloučeny. Pokud se ukáže, že se takováto osoba stala 
výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru 
a výhra se této osobě neodevzdá, příp. je povinen ji vrátit. 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a příbuzní těchto zaměstnanců v přímé 
linii, sourozenci a manželé. V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra se takovému 
výherci neodevzdá, příp. je povinen ji vrátit. 
 

5. Způsob výběru výherců: 
 
V každé prodejně XXXLutz bude ze všech řádně vyplněných účastnických karet odevzdaných 
v příslušné prodejně XXXLutz vylosován náhodným výběrem jeden výherce osobního automobilu 
Fiat 500. V případě soutěžících, kteří do soutěže zaregistrují své soutěžní nákupy prostřednictvím 
online formuláře, zajistí pořadatel tisk všech takto předaných údajů na účastnické karty a tyto karty 
budou zahrnuty do slosování společně s účastnickými kartami odevzdanými v prodejně Praha 
Stodůlky. Losování proběhne v termínech, které zveřejní pořadatel předem na svých internetových 
stránkách. Losování proběhne nejpozději do 31. 07. 2020. 
Po vylosování proběhne kontrola údajů uvedených na vylosované účastnické kartě, zejména 
platnost identifikačních údajů soutěžního nákupu a HIT KARTY. Pokud by údaje byly neplatné, 
proběhne nové losování. Takto lze postupovat opakovaně. 
Stejná osoba nemůže být vylosována ve více prodejnách. Pokud bude vylosována osoba, která již 
získala výhru v jiné prodejně, je takové losování neplatné, předmětná účastnická karta bude 
vyřazena a losování bude opakováno. 

6. Kontaktování výherců a distribuce výhry: 

Výhercům bude výhra oznámena pořadatelem telefonicky nebo e-mailem dle volby pořadatele, a to 
na příslušný kontaktní údaj vedený ve věrnostním programu HIT KARTA. Pořadatel učiní 
minimálně tři pokusy o kontaktování výherce, a to v různých pracovních dnech v době od 8:00 hod. 
do 16:30 hod. Pokud se nepodaří s výhercem zkontaktovat do dvou týdnů od losování výhry, výhra 
propadá. Výhry budou výhercům předány po předchozí domluvě v příslušné prodejně XXXLutz. 
Pokud si výherce výhru v domluveném termínu nepřevezme, výhra propadá ve prospěch pořadatele, 
ledaže u výherce nastaly omluvitelné důvody a pořadatel připustí předání výhry v náhradním 
termínu. 
 
Při předání výher ověří pořadatel u výherce číslo pokladního dokladu nebo číslo kupní smlouvy, 
které bylo uvedeno na vylosované účastnické kartě. Podmínkou předání výhry je dále doložení 
úplného zaplacení kupní ceny. Pokud výherce příslušný pokladní doklad nebo kupní smlouvu 
včetně dokladu o úplném zaplacení kupní ceny nepředloží, výhra mu nebude předána. Pokud 
v okamžiku losování nebyla kupní cena za soutěžní nákup zcela zaplacena, běží lhůta pro předání 
výhry až od jejího úplného zaplacení, nejpozději od data splatnosti poslední části kupní ceny dle 



příslušné kupní smlouvy. Výherce je povinen potvrdit pořadateli převzetí výhry.  
 
Po losování budou výherci zveřejněni na svých internetových stránkách uvedením čísla HIT 
KARTY, pokladního dokladu nebo čísla kupní smlouvy. Při předání je pořadatel oprávněn pořídit 
fotografii výherce a zveřejnit ji na svých internetových stránkách. 
 

7. Společná ustanovení: 

V případě, že se zjistí, že výherce nesplňuje podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel 
soutěže, propadá výhra pořadateli a pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce 
způsobem uvedeným v bodě 5 těchto pravidel. 
 
Výherce nemá povinnost výhru převzít. Výherce nemůže nárok na výhru převést na třetí osobu.  
 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s používáním výher. 
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce v okamžiku předání výhry výherci. 
 
Výherce si nemůže nárokovat jinou výhru než tu, pro kterou byl vylosován. Vymáhání výhry 
soudní cestou je vyloučeno. Výhru není možné alternativně plnit v penězích. 
 
 

8. Všeobecné podmínky: 
 
Vhozením účastnické karty do sběrného boxu vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a 
zavazuje se dodržovat je v plném rozsahu. 
 
Vyobrazení výher na komunikačních a propagačních materiálech pořadatele (letáky, plakáty, 
webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher. 
 
Internetové stránky pořadatele jsou umístěny na doméně www.xxxlutz.cz. 
 
Pořadatel uvádí, že negarantuje možnost registrace do soutěže prostřednictvím online formuláře a že 
rozhodnutí, zda a kdy bude taková registrace umožněna, záleží zcela na jeho vlastním uvážení a 
bude provedeno až po vydání těchto pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo umožnit registrace do 
soutěže prostřednictvím on-line formuláře umístěného na jeho internetových stránkách až v průběhu 
soutěže, jakož i právo registrace do soutěže prostřednictvím on-line formuláře vůbec neumožnit, 
nebo tuto možnost ukončit v průběhu konání soutěže. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž kdykoliv bez předchozího upozornění a 
bez uvedení důvodů. Tuto možnost pořadatel uplatní zejména tehdy, pokud z technických důvodů 
(např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardware a/nebo software) nebo z 
právních důvodů není možné zaručit řádný průběh soutěže. V případě, že by takovéto předčasné 
ukončení bylo zapříčiněné jednáním soutěžícího, může pořadatel od této osoby požadovat náhradu 
vzniklé škody. 
 
Pořadatel je oprávněn kdykoliv a bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže. Pravidla 
mohou být ve zkrácené verzi uvedena na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak 
tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. 
 
Pořadatel v žádné formě neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z účasti v soutěži 
nebo z nedostupnosti internetového serveru, s výjimkou hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění. 
Kromě toho pořadatel neodpovídá za jakoukoliv technickou poruchu, zejména za výpadek sítě, 
elektroniky nebo počítačů. 



 
Pořadatel je povinen z výher srazit a odvést daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % hodnoty 
výhry. Tuto daň ponese pořadatel na vlastní náklad. 
 
Pokud jsou některá ustanovení těchto pravidel soutěže neplatná nebo ztratí platnost, platnost 
ostatních ustanovení pravidel soutěže zůstává nedotčena. Neplatná ustanovení budou nahrazena 
takovým přiměřeným ustanovením, které nejvíce odpovídá smyslu původních neplatných 
ustanovení. 
 
Tato pravidla soutěže se řídí platným právním řádem České republiky a jsou k dispozici na webové 
stránce pořadatele www.xxxlutz.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle. 
 
V Praze dne 1. 2. 2020 XLMX obchodní s.r.o. 

 


