
POZOR SOUTĚŽ! 

Soutěž s 5.11 Tactical a Alfatactical o tašku NTB DUFFLE XRAY v černé barvě! Navíc ke každé 

objednávce splňující podmínky soutěže nášivka z limitované edice 5.11 Tactical ZDARMA.  

Jak se mám zapojit do soutěže? 

Je to jednoduché. Stačí přes e-shop udělat objednávku, ve které budou věci od 5.11 Tactical 

v celkové hodnotě nad 2 000,- Kč a do poznámky k objednávce napsat větu: „Chci limitovaný patch 

od 5.11 Tactical.“. Pozor, v objednávce musí být pouze zboží, které je skladem! 

Můžu mít v mé objednávce i jiné zboží, než od 5.11 Tactical? 

Ano! Je ale nutné, aby zboží od 5.11 Tactical bylo skladem a v hodnotě minimálně 2 000,- Kč a pokud 

objednáte věci i od jiného výrobce, musí být buď také skladem, nebo je potřeba při volbě dopravy a 

platby zaškrtnout kolonku pro odeslání skladových položek z objednávky.  

Můžu soutěžit i na prodejně? 

Samozřejmě. Platí stejná pravidla jako přes e-shop. Je potřeba nakoupit zboží od 5.11 Tactical 

v hodnotě minimálně 2 000,- Kč a říct si o balíček s limitovanou nášivkou a soutěžním losem. 

Kolikrát můžu soutěžit? 

Na jednu objednávku připadá vždy jen jeden soutěžní balíček. Jednomu zákazníkovi je umožněno 

soutěžit pouze 1 x denně. Chcete-li zvýšit své šance a získat více soutěžních balíčků, musíte další 

objednávku udělat až další den.  

Jak poznám, že jsem vyhrál? 

V zapečetěném balíčku najdete svou nášivku zdarma a soutěžní tiket. Pokud má tiket zlatou barvu, 

jste výherce. Pokud výherní los nenajdete, nezoufejte, máte nášivku z limitované edice, kterou hned 

tak nikdo jiný mít nebude. 

Co když jsem vyhrál? 

Ve Vašem balíčku je zlatý tiket? Tak to gratulujeme! Napište nám na info@alfatactical.cz a kolegové 

s Vámi domluví výměnu tiketu za tašku 5.11 Tactical NTB DUFFLE XRAY!  

Jak dlouho soutěž potrvá? 

Soutěž potrvá celý prosinec 2016, nebo do vydání všech zásob soutěžních balíčků. Soutěž se vztahuje 

na přijaté objednávky a nákupy v kamenné prodejně Alfatactical od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016. 

Pokud bude soutěž ukončena z důvodu výhry soutěžícího, nebo vyprodáním zásob balíčků, budeme o 

tom informovat nejpozději další pracovní den na našich stránkách www.alfatactical.cz a 

facebookovém profilu https://www.facebook.com/AlfatacticalCZ.  

Jaká je šance vyhrát? 

Poměrně vysoká. K dispozici máme 40 soutěžních balíčků s limitovanou nášivkou a tiketem, přičemž 1 

kus je výherní.  

Existuje možnost, jak být včas informován o podobných akcích?  

Ano! Nejjednodušší je stát se fanouškem naší Facebookové stránky a přihlásit se k odběru 

newsletteru. Díky tomu budete mít vždycky přehled o novinkách, akcích a zajímavostech. 
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Můžu Vás pro výhru uplatit? 

Ne… I kdyby se našel nepoctivec, který by chtěl výhru někomu udělit, nepůjde to. Balíčky jsou 

v neprůhledném a pevně uzavřeném obalu. Sami nevíme, který je výherní.  

*V případě nesrovnalostí a dohadů si vyhrazujeme právo na dodatečnou úpravu pravidel a možnost 

předčasného ukončení soutěže. Také si vyhrazujeme právo „Veto“.  

 

 


