
NOVINKA
EXTRA CRISPY
EMMENTAL STICKS

NAKUPUJTE AKCNI PRODUKTY MCCAIN

z toho min. 4 kartony McCain 
Extra Crispy Emmental Sticks

FRITEZA 4 l

z toho min. 2 kartony 
McCain Extra Crispy 
Emmental Sticks

PANEV 28 cm

NOVINKA

ZA 10 KARTONŮ ZA 6 KARTONŮ

MINI ONION RINGS

A ZISKEJTE ODMENY

AKCE

 Podrobnosti najdete v pravidlech

Akční produkty:
 Všechny chuťovky McCain 
Pickers: sýrové, zeleninové 
i masové

Trvání akce:
 1. 12. 2022–30. 4. 2023 nebo 
do vyčerpání zásob akčních produktů 
či odměn

ZDARMA ZDARMA
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1 Pořiďte si akční produkty společnosti McCain a vystřihněte QR kódy z kartonů 
(všechny chuťovky Pickers: sýrové, zeleninové, masové). 
Podrobný seznam akčních produktů najdete v pravidlech.

2. Pravidla výměny QR kódů za odměny: 
– Fritéza 4 l = 10 QR kódů, z toho 4 QR kódy Extra Crispy Emmental Sticks  
– Pánev 28 cm = 6 QR kódů, z toho 2 QR kódy Extra Crispy Emmental Sticks

3. Vyplněný formulář s příslušným množstvím QR kódů je třeba zaslat na adresu: 
Red Bee s.r.o., Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3

4. Akce je určena výhradně subjektům, které vykonávají podnikatelskou činnost.

5. Každý účastník se může do akce zapojit max. 2krát a může získat 
max. 1 fritézu a 1 pánev.

6. Pokud je součástí jedné živnosti několik restauračních provozů, může 
se každý z nich přihlásit do propagační akce samostatně. Aby se předešlo 
pochybnostem: 1 restaurační provoz = 1 účastník akce.

7. Počet odměn: 80 fritéz a 100 pánví. V případě vyčerpání zásob odměn akce 
automaticky končí.

8. Trvání akce: 1. 12. 2022–30. 4. 2023 nebo do vyčerpání zásob akčních 
produktů či odměn.

9. Podrobnosti najdete v pravidlech.

10. Pravidla a přihlášku najdete na internetových stránkách: 
www.mccain-foodservice.cz. 

E-mailová adresa Telefonní číslo

PSČ Obec

Název společnosti/
provozu

Ulice Č. domu Č. bytu

ADRESA PRO ZASLÁNÍ ODMĚNY

Adresa pro zaslání přihlášky do propagační akce a QR kódů z kartonů:
Red Bee s.r.o., Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3; označení: Propagační akce McCain.

pánev 28 cm fritéza 4 l

Vybírám si odměnu (označte křížkem):

Název
provozu

ÚDAJE ÚČASTNÍKA PROPAGAČNÍ AKCE

Jméno Příjmení

Název 
společnosti DIČ

Datum Podpis účastníka nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka propagační akce

Prohlašuji, že se účastním propagační akce Chuťovky McCain, kterou pořádá společnost 
McCain Foods Czech Republic s.r.o.
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*  Vyplněním přihlášky prohlašuji, že jsem se seznámil/a s  obsahem pravidel propagační 
akce „Chuťovky McCain“ a jejich přílohami a zavazuji se je dodržovat, což zahrnuje i souhlas 
se zpracováváním mých osobních údajů společností McCain Foods Czech Republic s.r.o. v Praze 
v souladu s doložkou o ochraně osobních údajů.

* Provozuji živnost a restaurační zařízení.

* Potvrzuji, že neprovozuji síť restaurací a neřídím více než 10 provozů.

Souhlasím s  tím, aby mi informace o propagační akci a  odeslání odměny byly doručeny 
prostřednictvím e-mailu.

Souhlasím s  tím, aby na mou e-mailovou adresu byly zasílány obchodní sdělení o  nabídkách, 
službách, akcích nebo novinkách (newsletter), v souladu se zásadami ochrany osobních údajů 
společnosti McCain (https://www.mccain.com/privacy/sk). Uvědomuji si, že tento souhlas mohu 
kdykoli odvolat.

AKCE
CHUTOVKY MCCAIN

PŘIHLÁŠKA

Nakupujte akční 
produkty společnosti 
McCain

Vystřihujte QR kódy 
z kartonů akčních 
produktů

Vyplňte přihlášku 
a vyberte si odměnu

Odešlete přihlášku 
a počkejte na zásilku

Jižní a severní Morava: 602 158 249
Praha a střední Čechy: 725 880 888
Východní a severní Čechy: 602 227 993
Západní a jižní Čechy: 602 290 036

PORADCI PRO GASTRONOMII  
SPOLEČNOSTI McCAIN

Distributor/obchodní zástupce:

www.mccain-foodservice.czMcCain Foodservice Česká republika

JAK ZÍSKAT ODMĚNU?
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