PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„VEĽKÁ SÚŤAŽ RELAX – 25 ROKOV MILUJEME ŽIVOT“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej propagácie
„VEĽKÁ SÚŤAŽ RELAX – 25 ROKOV MILUJEME ŽIVOT“
(ďalej len „súťaž“).
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá vo vzťahu ku spotrebiteľom.
Štatút môže byť menený formou písomných dodatkov,
zmeny sú prípustné len za písomného súhlasu zadávateľa a organizátora súťaže.

1. Zadávateľ a organizátor súťaže
Zadávateľom súťaže v ČR je spoločnosť MASPEX Czech s.r.o.
so sídlom: Sokolovská 100/94, Praha 8- Karlín, 186 00
IČ: 25716379 DIČ: CZ 25716379
zapísaná v obchodnom registri – Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 63795

Zadávateľom súťaže v SR je spoločnosť Maspex Slovakia Trade s.r.o.
so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, 821 07
IČ: 45296138 DIČ: 2022922869
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61617/B
(ďalej len „zadávateľ“).
Organizátorom súťaže je spoločnosť Noe’s, s.r.o.
so sídlom: Bezručova 160/13, Zeleneč v Čechách, 250 91 Praha – Východ
zapísaná v registri – Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 62133
IČO: 25697749 DIČ: CZ25697749
(ďalej jen „organizátor“).

2. Trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať na celom území Českej a Slovenskej republiky, kde sa predávajú súťažné výrobky značky Relax (uvedené v bode
4) (ďalej len „miesto konania súťaže“), v dobe od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021.
Súťažný nákup je možné uskutočniť v dobe od 1. 10. 2021 do 31.12. 2021 (ďalej len „doba súťažného nákupu“ alebo tiež „doba trvania
súťaže“).
Súťaž bude prebiehať celkom 92 (deväťdesiatdva) súťažných dní.
Súťažným dňom sa rozumie každý kalendárny deň v období trvania súťaže.
Pre určenie výhercov výhier, bude súťaž rozdelená do 13 samostatných súťažných týždňov, a to nasledovne:
1. týždeň 1. 10. – 7. 10. 2021
2. týždeň 8. 10. – 14. 10. 2021
3. týždeň 15. 10. – 21. 10. 2021
4. týždeň 22. 10. – 28. 10. 2021
5. týždeň 29. 10. – 4. 11. 2021
6. týždeň 5. 11. – 11. 11. 2021
7. týždeň 12. 11. – 18. 11. 2021

8. týždeň 19. 11. – 25. 11. 2021
9. týždeň 26. 11. – 2. 12. 2021
10. týždeň 3. 12. – 9. 12. 2021
11. týždeň 10. 12. – 16. 2021
12. týždeň 17. 12. – 23. 12. 2021
13. týždeň 24. 12. – 31. 12. 2021
(ďalej len „súťažný týždeň“ či „súťažné obdobie“).
V každom súťažnom týždni bude vyžrebovaný 1 výherca hlavnej výhry a 25 výhercov vedľajšej výhry. Celkom žrebujeme každý súťažný
týždeň 26 výhercov.

3. Kto sa môže zúčastniť súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (spotrebiteľ) s nasledujúcou výnimkou:
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k spoločnosti organizátora, zadávateľa alebo sú k
takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v priamej línií alebo osoby im blízke (Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“).).
V prípade spotrebiteľov z ČR mladších ako 15 rokov a v prípade spotrebiteľov zo SR mladších ako 16 rokov sú títo povinní mať súhlas
svojho zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak pre prípadné prevzatie výhry a tento súhlas musí byť preukázateľný po celú
dobu súťaže až do okamžiku prevzatia výhry.

4. Súťažné výrobky
Súťaž sa vzťahuje na výrobky zadávateľa súťaže, značky RELAX, uvedené v zozname súťažných výrobkov na konci pravidiel
v prílohe 1 (ďalej len „súťažné výrobky“).

5. Pravidlá súťaže – účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý spotrebiteľ s bankovým účtom vedeným v Českej alebo Slovenskej republike, ktorý v dobe trvania
súťaže, teda v dobe od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021, v mieste konania súťaže na území Českej alebo Slovenskej republiky zakúpi ako
fyzická (nepodnikajúca) osoba jednorazovo (na jednej doklad z registračnej pokladne) akékoľvek súťažné výrobky v minimálnej
hodnote 100 Kč / 4 € a uschová si doklad, resp. riadny daňový doklad z nákupu (ďalej len „súťažný doklad“) (ďalej len „súťažný
nákup“).
Do súťaže sa spotrebiteľ zapojí tak, že v príslušnom súťažnom období na súťažnej stránke www.relaxhra.eu vyplní registračný formulár
a odošle vyplnený súťažný formulár so súhlasom s pravidlami súťaže a so spracovaním svojich osobných údajov, prípadne so súhlasom
zákonného zástupcu.

a)
b)

Pre úspešnú registráciu je nutné:
doložiť splnenie podmienky súťažného nákupu, a to uvedením OKP KÓDU zo súťažného dokladu , prípadne uvedením
UNIKÁTNEHO ČÍSLA súťažného dokladu do príslušného políčka a uvedením miesta nákupu: mesto a predajňa, a
vyplniť riadne a pravdivo všetky osobné údaje v súťažnom formulári (svoje meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo) .

POZOR: V prípade nákupu on-line sa do príslušných políčok súťažného formulára uvádzajú údaje len z dokladu, resp. riadneho
daňového dokladu preukazujúceho dokončený súťažný nákup (nie je možné využiť údaje napr. z objednávky).
Súťažný doklad za súťažný nákup je možné v súťaži použiť len raz bez ohľadu na to, o akú čiastku presahuje súťažný nákup (teda je
nepodstatné či nákup obsahuje súťažné výrobky v hodnote 100 Kč / 4 € alebo 200 Kč / 8 €), tj. doklad je možné do súťaže
zaregistrovať len jedenkrát.
Organizátor si vyhradzuje právo kontrolovať splnenie podmienok súťaže a požadovať predloženie jednoznačne identifikovateľného
súťažného dokladu vydaného registračnou pokladňou alebo riadneho daňového dokladu, obsahujúcom údaje o súťažnom nákupe,
údaje o predávajúcom, čas a dátum nákupu odpovedajúce údajom v súťažnej registrácii (v registračnom formulári).
Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane, jedenkrát s každým súťažným nákupom. V prípade opakovanej účasti je nutná nová
registrácia a nový súťažný doklad. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len s jednou e-mailovou adresou.
Súťažiaci je povinný si uschovať originály dokladov ku všetkým registrovaným súťažným nákupom.

Súťažiaci nesplňujúci podmienky súťaže, či inak narušujúci či obchádzajúci pravidla súťaže (napr. zneužitie registračného formulára)
bude zo súťaže vylúčený bez nároku na výhru. Ak taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku
nepravdivých informácii, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takomto prípade prepadá zadávateľovi
súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu náhodne vyžrebovanému výhercovi ako náhradníkovi, popr. ju použiť k iným
marketingovým účelom. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor alebo zadávateľ zistí alebo bude mať oprávnené
podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému
účastníkovi k získaniu výhry.
Organizátor súťaže má právo konečného posúdenia splnenia podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.
Súťažiaci môže v súťaži vyhrať maximálne 1 (jednu) výhru.

6. Výhry v súťaži
HLAVNOU VÝHROU v súťaži je „finančná čiastka 29.411 Kč / 1 152,47 €“ (čiastka pred zdanením)
VEDĽAJŠOU VÝHROU v súťaži je „finančná čiastka 1 000 Kč / 40 €“
V súťaži je celkom 13 (trinásť) hlavných výhier a 325 (tristodvadsaťpäť) ďalších výhier.
Výhry v súťaži sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.
Po ukončení príslušného súťažného týždňa žrebujeme zo všetkých súťažných registrácii zaregistrovaných do príslušného súťažného
týždňa 1 výhercu hlavnej výhry a 25 výhercov vedľajšej výhry.
Určenie výhercov prebehne vždy nasledujúci pracovný deň v 10:00 hod po skončení príslušného súťažného týždňa. Vždy sa žrebuje
len z registrácii vykonaných v príslušnom súťažnom týždni, registrácie sa do nasledujúcich súťažných týždňov nepresúvajú.
Výhercom v súťaži sa môže stať len súťažiaci, ktorý riadne a úplne splnil stanovené podmienky súťaže.
Všetky výhry budú odovzdané do 1 mesiaca po skončení celej súťaže, teda najneskôr do 31. 1. 2022 prostredníctvom bankového
prevodu.
V prípade, že výherca hlavnej výhry bude z ČR, peňažná výhra bude ponížená o 15 % daň podľa zákona č. 586/1992 Zb., o daních z
příjmů, tzn. výherca dostane peňažnú výhru poníženú o daň, teda v hodnote 25.000 Kč. Vzhľadom na to, že výhru získa nepodnikajúca
fyzická osoba a hodnota výhry presahuje 10.000 Kč (nižšie výhry sú od dane z príjmov fyzických osôb oslobodené podľa § 4 odst. 1
písm. f) ZDP) tato výhra patrí medzi ostatné príjmy (§ 10 odst. 1 písm. ch) ZDP) a podlieha dani vyberanej zrážkou podľa zvláštnej
sadzby (§ 36 odst. 2 písm. i) ZDP).
V prípade, že výherca hlavnej výhry bude zo SR, peňažná výhra bude ponížená o 19 % daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z
príjmov v znení neskorších predpisov, tzn. výherca dostane peňažnú výhru poníženú o daň, teda v hodnote 1.000 €. Vzhľadom na to,
že peňažná výhra presahuje 350 €, bude zo sumy, ktorá prevyšuje tuto hodnotu, vykonaná zrážka dane vo výške 19 % zadávateľom
súťaže.

7. Určenie výhercov
V deň žrebovania výhry v 10:00 hodín stanoví elektronický losovač 1 výhercu hlavnej výhry a 25 výhercov vedľajšej výhry tak,
že náhodne vyberie 1 výhercu hlavnej výhry a 25 výhercov vedľajšej výhry zo všetkých riadne zaregistrovaných súťažiacich
z príslušného súťažného týždňa.

8. Oznámenie a čerpanie výhier
Pre oznámenie výhier bude použitá e-mailová adresa zo súťažnej registrácie (e-mail uvedený v registračnom formulári).
Súťažiaci je povinný sa riadiť organizačnými pokynmi organizátora súťaže.
Organizátor bude výhercu kontaktovať najneskôr do 3 pracovných dní po žrebovaní.
Po overení splnenia podmienok budú výherci kontaktovaní a informovaní o spôsobe prevzatia výhry.
Výherci hlavných a vedľajších výhier budú zverejnení na webovej stránke súťaže www.relaxhra.eu po overení súťažného dokladu,
najneskôr do 5 pracovných dní po skončení každého súťažného obdobia vo formáte meno, prvé písmeno priezviska výhercu (podľa
údajov vyplnených v súťažnej registrácii a na základe informácii od výhercu), s čím súťažiaci výslovne súhlasí zapojením sa do súťaže.

Zoznam výhercov bude zverejnený na webovej stránke súťaže po dobu maximálne 30 dní od ukončenia súťaže. Ukončením súťaže je
uplynutie posledného dňa termínu konania súťaže.
Všetky výhry budú zaslané prostredníctvom bankového prevodu v CZK / EUR na bežný účet výhercu len na území Českej alebo
Slovenskej republiky.
Výherca si je vedomý toho, že vzhľadom na to, že sa jedná o súťaž prebiehajúcu na území SR a ČR, výhry sú spoločné pre slovenských a
českých súťažiacich.
Pre získanie výhry je výherca povinný potvrdiť účasť v súťaži a na požiadanie organizátora predložiť originál súťažného dokladu
preukazujúceho súťažný nákup, a to v lehote 2 pracovných dní od oznámenia výhry.
Za splnenie lehoty sa považuje i situácia, kedy výherca pošle kópiu súťažného dokladu elektronicky a následne do 2 pracovných dní po
oznámení výhry zašle originál poštou na adresu sídla organizátora (ak je k tomu v e-maily vyzvaný).
Organizátor je oprávnený požadovať po výhercovi (súťažiacom) predloženie originálnych dokladov ku každej súťažnej registrácii
súťažiaceho (všetky originály súťažných dokladov) v prípade, že sa výherca (súťažiaci) v súťaži registroval opakovane.
V prípadoch, kedy výherca nebude v stanovenej lehote reagovať na e-mail organizátora s oznámením výhry alebo bude v priebehu
overovania zistené, že výherca nedodržal alebo porušil pravidlá súťaže či nesplnil niektorú z podmienok pre udelenie výhry, nevzniká
mu nárok na výhru a bude zo súťaže vyradený bez nároku na výhru. V takom prípade bude výhra udelená náhradníkovi, ktorý bude
vyžrebovaný rovnakým spôsobom a na základe rovnakých kritérií.
Ak bude zistené, že výherca nedodržal alebo porušil pravidlá súťaže, budú vyradené všetky jeho registrácie.
V takom prípade bude výhra udelená náhradníkovi. Organizátor a zadávateľ súťaže si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia
sporných prípadov, najmä o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradení ktoréhokoľvek účastníka zo súťaže. Také
rozhodnutie organizátora a zadávateľa je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru ako tu, ktorá mu bude vydaná, nemá nárok výhru reklamovať (všetky prípadné námietky je
nutné uplatniť priamo u dodávateľa výhier), ani si nárokovať žiadne vecné alebo finančné protiplnenia v hodnote výhry.
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach týkajúcich sa pravidiel súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou zadávateľ.
Zadávateľ ani organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú účasťou v súťaži či užívaním výhry.

9. Práva a povinnosti zadávateľa a organizátora súťaže
Zadávateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty
a zmeniť podmienky predávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť
výhercom predané v súlade s týmito pravidlami.
Zadávateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti či súťaž ukončiť, a to v
priebehu celého súťažného obdobia. Zadávateľ ani organizátor súťaže nezodpovedajú za nedoručenie registrácii, oznámení o výhre,
odpovedí na výzvy, výhier, ako ani za akékoľvek iné technické problémy súvisiace s prenosom dát elektronickými prostriedkami.
Zadávateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov a nezodpovedá za vlastníctvo použitých mobilných telefónov.
Organizátor i zadávateľ si vyhradzujú právo vyžiadať si od súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz, vodičský
preukaz, pas) za účelom overenia totožnosti a/alebo veku súťažiaceho, tento doklad bude doložený vo fotokópii s nasledujúcim
textom/prehlásením: Súhlasím s fotokópiou dokladu pre účely overenia nároku na výhru a prehlasujem, že som majiteľom čísla účtu,
ktoré som uviedol pre zaslanie výhry a/alebo potvrdzujem, že som uviedol správne bankové číslo, na ktoré požadujem zaslať výhru.
Fotokópie dokladov budú po overení totožnosti súťažiaceho zmazané. Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie vyžadované nevyhnutné
doklady, bude zo súťaže vyradený. V takom prípade je zadávateľ oprávnený udeliť výhru inému súťažiacemu.
Jediné úplné a záväzné pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a uverejnené na internetovej stránke www.relaxhra.eu.
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo dotazov k súťaži sa obracajte na organizátora súťaže prostredníctvom e-mailu
soutez@noes.cz.

10.Všeobecné podmienky
Do súťaže nebudú zaradené registrácie z obdobia mimo dobu trvania súťaže.
Do súťaže nebudú zaradené neúplné registrácie či inak nesplňujúce podmienky súťaže.
Zadávateľ súťaže a organizátor si vyhradzujú právo konečného posúdenia všetkých registrácii.
Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčene. Pri nesplnení podmienok, ktoré sú touto súťažou stanovené v pravidlách stráca
súťažiaci nárok na výhru.
V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo jej časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch
určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel
uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými
pravidlami súťaže.
Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže v registračnom formulári a zaväzuje sa ich plne dodržovať.
Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov súvisiacich so súťažou je Česká obchodná inšpekcia,
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz / Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827
99 Bratislava, www.soi.sk.

11.Súhlas so spracovaním osobných údajov – schválenie pravidiel
V nadväznosti na platnú legislatívu v oblasti spracovania osobných údajov na národnej úrovni a na európskej úrovni s priamou
účinnosťou v Českej a Slovenskej republike Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) súťažiaci súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých údajov zadávateľovi súťaže (správca/prevádzkovateľ
osobných údajov) a organizátorovi súťaže (spracovateľ osobných údajov) za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, za účelom
zverejnenia výhercov súťaže a pre potreby archivácie, počas nevyhnutne nutného času alebo do odvolania súhlasu. Za dobrovoľné
poskytnutie súhlasu pre vyššie uvedené účely sa považuje udelenie súhlasu pri vyplnení formulára na webovej stránke
www.relaxhra.eu podľa bodu 5. týchto pravidiel.
Ak je v pravidlách súťaže uvedené, že výherci budú zverejnení na webových stránkach a v iných verejných prostriedkoch v rozsahu
údajov pre tento účel poskytnutých, je súhlas spotrebiteľa s takým zverejnením podmienkou účasti v súťaži. Súhlas sa udeľuje po dobu
zverejnenia výhercov súťaže a je poskytnutý zapojením sa do súťaže.
Súťažiaci má právo svoj súhlas bezplatne odvolať, a to písomnou formou na email: oou@maspex.com, a ďalej má práva najmä podľa
čl. 13 až 23 GDPR, tj. hlavne právo prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, právo požadovať ich opravu alebo výmaz. Odvolanie súhlasu
so spracovaním osobných údajov je účinné okamžikom doručenia zadávateľovi. Odvolaním svojho súhlasu, avšak súťažiaci stráca
nárok na výhru v súťaži.
Ak súťažiaci zistí alebo sa bude domnievať, že zadávateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore so zákonom, najmä ak budú
osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať zadávateľa o vysvetlenie a požiadať, aby zadávateľ odstránil
takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov. Ak bude
žiadosť účastníka prijatá ako oprávnená, zadávateľ okamžite odstráni tento vzniknutý stav. Nevyhovie zadávateľ tejto žiadosti, má
účastník právo obrátiť sa s podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov v ČR / SR.
Súťažiaci potvrdzuje, že poskytol svoje vlastné osobné údaje, a ďalej, že splňuje podmienky účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami
súťaže. Prípadné porušenie pravidiel môže mať za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
Účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané systematizovane a mechanicky.

Dne 1. 10. 2021 v Prahe.

PRÍLOHA Č. 1
ZOZNAM SÚŤAŽNÝCH VÝROBKOV:
RELAX LICENCE

Relax JABLKO 0,2L TP

RELAX LICENCE

Relax jablko-aronie-VIŠEŇ-lesní jahoda 0,2L TP

RELAX LICENCE

Relax jablko-BROSKEV-jahoda 0,2L TP

RELAX LICENCE

Relax MULTIVITAMIN 0,2L TP

RELAX LICENCE

Relax POMERANČ 0,2L TP

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax 100% JABLKO 0,25L sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax 100% MULTIVITAMIN 0,25l sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax 100% POMERANČ 0,25L sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax ČERNÝ RYBÍZ 0,25l sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax HRUŠKA 0,25L sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax jablko-ALOE VERA 0,25L sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax jablko-KAKTUS-limetka 0,25L sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax jablko-MELOUN 0,25L sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

NOVINKA

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L
RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax jablko-pomeranč-LIČI 0,25L sklo
Relax JAHODA-jablko 0,25L sklo

NOVINKA

Relax MANDARINKA 0,25L sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax MANGO-jablko-pomeranč-citron 0,25L sklo

RELAX CLASSIC BOTTLE 0,25 L

Relax MULTIVITAMIN 0,25L sklo

RELAX CLASSIC ASEPTIC 0,3L

Relax 100% JABLKO 0,3L PET

RELAX CLASSIC ASEPTIC 0,3L

Relax 100% MULTIVITAMIN 0,3L PET

RELAX CLASSIC ASEPTIC 0,3L

Relax 100% POMERANČ 0,3L PET

RELAX CLASSIC ASEPTIC 0,3L

Relax ČERNÝ RYBÍZ 0,3L PET

RELAX CLASSIC ASEPTIC 0,3L

Relax exotica jablko-limetka-KAKTUS 0,3L PET

RELAX CLASSIC ASEPTIC 0,3L

Relax exotica MANGO-Jablko-Pomeranč-Citron 0,3L PET

RELAX CSD CAN 0,33L

NOVINKA

Relax limonáda COLA MALINA 0,33L plech

RELAX CSD CAN 0,33L

Relax limonáda JAHODA 0,33L plech

RELAX CSD CAN 0,33L

Relax limonáda KAKTUS 0,33L plech

RELAX CSD CAN 0,33L

Relax limonáda LIČI 0,33L plech

RELAX CSD CAN 0,33L

Relax limonáda MANGO 0,33L plech

RELAX CSD CAN 0,33L

Relax limonáda MELOUN 0,33L plech

RELAX DRINKS PET 0,4 L

NOVINKA

Relax pulpy MULTIVITAMIN 0,4L PET

RELAX DRINKS PET 0,4 L

NOVINKA

Relax pulpy POMERANČ 0,4L PET

RELAX DRINKS CARTON 1L

Relax fruit drink ANANAS 1L TS

RELAX DRINKS CARTON 1L

Relax fruit drink JABLKO 1L TS

RELAX DRINKS CARTON 1L

Relax fruit drink MANGO 1L TS

RELAX DRINKS CARTON 1L

Relax fruit drink MULTIVITAMIN 1L TS

RELAX DRINKS CARTON 1L

Relax fruit drink POMERANČ 1L TS

RELAX CLASSIC PET 1L

Relax 100% JABLKO 1L PET

RELAX CLASSIC PET 1L

Relax 100% MULTIVITAMIN 1L PET

RELAX CLASSIC PET 1L

Relax 100% POMERANČ 1L PET

RELAX CLASSIC PET 1L

Relax ČERNÝ RYBÍZ 1L PET

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% ANANAS 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% ČERVENÁ ŘEPA-jablko 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% ČERVENÝ GREP 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% JABLKO 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% JABLKO-BROSKEV 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% JABLKO-HRUŠKA 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% MANDARINKA 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% MULTIVITAMIN 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% POMERANČ 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax 100% RAJČE 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax immuno 100% jablko-citron-dýně-ZÁZVOR 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax immuno 100% MULTIVITAMIN 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax immuno 100% POMERANČ-maracuja 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax ANANAS 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax BRAZILSKÝ POMERANČ S DUŽINOU 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax BROSKEV 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax BRUSINKA 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax ČERNÝ RYBÍZ 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax ČERNÝ RYBÍZ-MANGO 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax HRUŠKA 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax jablko-BANÁN 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax JAHODA 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax JAHODA BANÁN 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax MANDARINKA-POMERANČ S DUŽINOU 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax MULTI ČERVENÉ OVOCE 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax MULTIVITAMIN 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax POMERANČ-ANANAS 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax POMERANČ-CITRON 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax POMERANČ-ČERVENÝ GRAPEFRUIT 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax pomeranč-MANDARI-MARACUJA-MANG 1L TS

RELAX CLASSIC CARTON 1L

Relax VIŠEŇ-jablko 1L TS

Relax 100% jablko-citron-ZÁZVOR 1 L TS

RELAX FRUIT OFTHEWORD PET 1L

Relax exotica jablko-limetka-KAKTUS 1L PET

RELAX FRUIT OFTHEWORD PET 1L

Relax exotica MANGO-Jablko-Pomeranč-Citron 1L PET

RELAX FRUIT OFTHEWORLD CAR 1L

Relax exotica Banán-Ananas-KOKOS 1L TS

RELAX FRUIT OFTHEWORLD CAR 1L
RELAX FRUIT OFTHEWORLD CAR 1L

Relax exotica Grapefruit-Jablko-Červené hrozno-GRANÁTOVÉ JABLKO 1L
TS
Relax exotica Jablko-Citron-LIMETKA-Máta 1L TS

RELAX FRUIT OFTHEWORLD CAR 1L

Relax exotica Jablko-Limetka-KAKTUS 1L TS

RELAX FRUIT OFTHEWORLD CAR 1L

Relax exotica Jablko-MELOUN 1L TS

RELAX FRUIT OFTHEWORLD CAR 1L

Relax exotica Jablko-Pomeranč-LIČI 1L TS

RELAX FRUIT OFTHEWORLD CAR 1L

Relax exotica MANGO-Jablko-Pomeranč-Citron 1L TS

RELAX DRINKS PET 1,5 L

NOVINKA

Relax pulpy MULTIVITAMIN 1,5L PET

RELAX DRINKS PET 1,5 L

NOVINKA

Relax pulpy POMERANČ 1,5L PET

RELAX 100% CARTON 2L

NOVINKA

Relax 100% JABLKO 2L CB

RELAX 100% CARTON 2L

NOVINKA

Relax 100% MULTIVITAMIN 2L CB

RELAX 100% CARTON 2L

NOVINKA

Relax 100% POMERANČ 2L CB

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup 33% JABLKO 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup 33% jablko-aronie-JAHODA 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup 33% jablko-aronie-LESNÍ OVOCE 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup 33% jablko-aronie-MALINA 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup 33% jablko-aronie-VIŠEŇ 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup 33% jablko-mango-ANANAS 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup 33% jablko-POMERANČ 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup BEZINKA-MÁTA 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

NOVINKA

Relax ovocný sirup KAKTUS 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax ovocný sirup MELOUN 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax Sirup ICE TEA BROSKEV & ZELENÝ ČAJ 0,7L PET

RELAX SYRUP ASEPTIC 0,7L

Relax Sirup ICE TEA CITRON & ZELENÝ ČAJ 0,7L PET

RELAX JAM 100% 220g

Relax 100% z ovoce ČERNÝ RYBÍZ 220g sklo

RELAX JAM 100% 220g

Relax 100% z ovoce JAHODA 220g sklo

RELAX JAM 100% 220g

Relax 100% z ovoce MALINA 220g sklo

RELAX JAM 100% 220g

Relax 100% z ovoce Extra hladký BROSKEV 220g sklo

RELAX JAM 100% 220g

Relax 100% z ovoce Extra hladký JAHODA 220g sklo

RELAX JAM 100% 220g

Relax 100% z ovoce Extra hladký VIŠEŇ 220g sklo

RELAX MOUSSE
RELAX MOUSSE

Relax 100% pyré Jablko -Mrkev-BROSKEV-Banán-MARACUJA 120g
Relax 100% pyré Jablko-Mrkev-ANANAS-Banán 120g

RELAX MOUSSE

Relax 100% pyré jablko-mrkev-banán-MALINA-jahoda-borůvka 120g

RELAX MOUSSE

Relax 100% pyré Mrkev-HRUŠKA-BANÁN-jablko 120g

RELAX MOUSSE

MIX KARTON

Relax 100% pyré MIX 28*120 g

RELAX MOUSSE + CEREALS

Relax Snack ovocné pyré s OVESNÝMI VLOČKAMI 100g

RELAX MOUSSE + CEREALS

Relax Snack ovocné pyré s QUINOU 100g

RELAX MOUSSE + VEGETABLE

NOVINKA

Relax zeleninové pyré jablko-ČERVENÁ ŘEPA-JAHODA 100g

RELAX MOUSSE + VEGETABLE

NOVINKA

Relax zeleninové pyré MANGO-banán-ananas-DÝNĚ-mrkev-jablko 100g

