
Vánoční soutěž s Ferrino 
 

 

 

Milí zákazníci, 

velmi si vážíme toho, že si nás vybíráte pro nákupy svého vysněného 

outdoorového vybavení.  

 

Rádi bychom Vám zpříjemnili nadcházející Vánoční svátky, a tak jsme se 

rozhodli uspořádat pro Vás velkou Vánoční soutěž! 

 

Celkem Vám rozdáme 10 voucherů v celkové hodnotě 10 tisíc! 

 

Přejeme Vám hodně štěstí při losování! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré informace, podmínky a pravidla soutěže naleznete níže. 

Pokud máte k soutěži jakýkoliv dotaz, nebojte se nám zavolat na telefonní číslo 776 800 070 nebo nás 

kontaktujte na e-mailu obchod@ferrino.cz. 



Vánoční soutěž – e-shop www.ferrino.cz 

• Termín soutěže - od 1.12.2022 do 15.12.2022 

• Termín slosování - 16.12.2022 

• Výhra v soutěži - 10 x voucher na nákup v hodnotě 1 000,- Kč 

 

Pravidla a podmínky soutěže – e-shop 

• Nakupte u nás na e-shopu www.ferrino.cz v termínu od 1.12.2022 do 15.12.2022 alespoň  

za 1 500,- Kč. 

 

• Podmínkou účasti ve slosování je zadání kódu SOUTEZ do pole „Slevový kód“ v nákupním 

košíku, před odesláním objednávky, viz obrázek níže. 

 

 

 

 

 

• Bez použití výše uvedeného kódu není možné se soutěže zúčastnit, a to ani v případě splnění 

podmínky minimálního nákupu 1 500,- Kč. 

 

• V případě zadání kódu SOUTEZ jste již zařazeni do slosování a nadále není třeba se o nic 

starat. 

 

• Losování soutěže na e-shopu proběhne 16.12.2022 a v případě výhry budete kontaktováni na 

telefonním čísle nebo e-mailu, který jste uvedli při vytváření objednávky. 

 

• Výhrou v soutěži je celkem 10 voucherů na nákup v hodnotě 1 000,- Kč, přičemž  

jeden zákazník může vyhrát pouze jeden voucher. V případě, že na našem e-shopu ve 

stanoveném termínu nakoupíte vícekrát než jednou, budete do slosování zařazeni pouze 

jednou. 

 

• Po ukončení soutěže na e-shopu bude vylosováno a kontaktováno celkem 10 výherců. 

 

• Voucher Vám bude zaslán jako fyzický výtisk, a to nejpozději do sedmi pracovních dnů od 

data sdělení o výhře a následného poskytnutí Vašich dodacích údajů. 

http://www.ferrino.cz/


 

• Dle domluvy lze tištěný voucher zaslat prostřednictvím Zásilkovny na výdejní místo, případně 

také kurýrem společnosti GLS nebo DPD s doručením na adresu. 

 

• Tištěný voucher lze vyzvednout také na naší prodejně v Praze, na adrese Dukelských hrdinů 

33, Praha 7. 

 

Podmínky využití vyhraného voucheru: 

• Voucher lze využít k nákupu na našem e-shopu www.ferrino.cz nebo uplatnit na naší 

prodejně Ferrino – Dukelských hrdinů 33, Praha 7.  

 

• Voucher lze využít na nákup veškerého sortimentu, který naleznete na e-shopu a v prodejně. 

 

• Vyhraný voucher je platný do 31.3.2023. 

 

• Částka voucheru musí být vyčerpána najednou a nelze ji rozdělit na více objednávek nebo 

nákupů. 

 

• Voucher není možné vyměnit, ani směnit za peníze. 

 

Postup využití vyhraného voucheru na nákup v e-shopu: 

1) Po výběru zboží na e-shopu přejděte do nákupního košíku. 

 

2) Do pole „slevový kód“ zadejte unikátní kód voucheru, který naleznete na přední straně 

voucheru. 

 

3) Hodnota voucheru se odečetla od celkové částky za nákup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je firma Karel Kadečka. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných událostí 

v soutěži nepokračovat. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou předány třetím stranám, ani s nimi nebude nakládáno žádným jiným 

způsobem než ke kontaktování zákazníka v případě výhry. 

http://www.ferrino.cz/

