Pravidla akce
„Plechový kyblík k nákupu“
Níže uvedená pravidla jsou závazným dokumentem upravujícím podmínky akce
Plechový kyblík k nákupu . Pravidla akce jsou platná pro všechny účastníky v České
republice a jsou zveřejněna na webové stránce www.kfc25.cz
I. Organizátor akce
Organizátorem akce je obchodní společnost DARK SIDE a.s., IČ: 241 94 409, se
sídlem Praha 7- Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17751. (dále jen
„organizátor”).
II. Správce akce
Pořadatelem je společnost AmRest s.r.o., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5,
IČO: 26476215 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu C, vložce 84710 (dále jen „pořadatel“), ve spolupráci se
společností Dark Side a.s., IČ: 24194409, se sídlem Jankovcova 1037/49 170 00
Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 17751 (dále jen „organizátor“).
III. Účastníci akce
Účastníkem akce se stává každý zákazník, který v období od 16. 7. 2019 uskuteční v
jakékoliv prodejně KFC v ČR nákup “KFC kyblíků XL” (KYBLÍK CLASSIC XL, 30
HOT WINGS™ KYBLÍK, KYBLÍK STRIPS & BITES PRO 4, KYBLÍK 11/11 ).
Účastníkem akce se může stát pouze zákazník, který dosáhl věku 18 let (mladší pouze
se souhlasem svého zákonného zástupce).
Zákazník může nákup opakovat bez omezení a účastnit se tak akce vícekrát.
Z účasti na akci jsou podle těchto pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo
obdobném poměru ve vztahu k organizátorovi, jakož i k osobám s organizátorem
personálně či majetkově spojeným.
Z účasti na akci budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky akce. Z účasti na
akci budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými
mravy. O vyloučení z účasti na soutěži rozhoduje organizátor.
IV. Termín trvání akce
Akce bude probíhat v období od 16. 7. 2019 do vydání zásob nebo do odvolání.
V. Pravidla akce

Akce probíhá v prodejnách KFC v celé ČR.
Akce neplatí pro služby KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
Akce platí vždy na aktuální nabídku “KFC kyblíků XL” v dané restauraci.
Ke každému nákupu “KFC kyblíků XL” uskutečněnému v jakékoliv prodejně KFC v
ČR během trvání akce obdrží zákazník zdarma jeden plechový kyblík.
Pravidla pro čerpání „slevy na další nákup”:
Pokud si zákazník přinese s sebou plechový kyblík na další nákup v restauraci KFC,
dostane v této restauraci slevu 25 % na svůj nákup.
Sleva platí pro nákup aktuální nabídky kyblíků kromě kyblíku z promo nabídky.
Slevu 25 % nelze kombinovat s jinými slevovými či promočními akcemi.
Slevu lze uplatnit ve všech restauracích KFC v ČR do 31.12.2019 nebo do odvolání
akce.
Sleva neplatí pro služby KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel
VI. Závěrečná ustanovení
Organizátor akce si vyhrazuje právo na zrušení akce nebo změnu pravidel, která není
v rozporu s právními předpisy upravujícími akci
Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), kyblík není možno vymáhat soudní cestou.
Na kyblík nevzniká zákazníkovi právní nárok a nárok na kyblík nelze převést na jinou
osobu.
Není možné uplatnit nárok na kyblík v alternativní podobě.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit kyblík předmětem obdobného typu
a odpovídající hodnoty.
Tyto podmínky nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení akce.
Pro případ existence rozdílných znění podmínek soutěže je platné a závazné jejich
poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.kfc25.cz.
Osoby, které se zúčastní akce, vyjadřují svůj souhlas se závazností podmínek.
V případě rozporu ustanovení podmínek a propagačních materiálů týkajících se akce
se budou aplikovat příslušná ustanovení těchto podmínek.

V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této akce nebo vznikly v souvislosti s ní,
budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

V Praze dne 16. 7. 2019

