Pravidlá súťaže „Vyhraj Fitness Mixér Electrolux s Activiou“
Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej sú aže s názvom „Vyhraj Fitness
Mixér Electrolux s Activiou“ (ďalej len „sú až“).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej sú aže
vo vz ahu k spotrebiteľom.
Tieto pravidlá môžu by na základe rozhodnutia objednávateľa, prípadne usporiadateľa so
súhlasom objednávateľa pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že
príde k zmenám v podmienkach a pravidlách sú aže, bude zmena v podmienkach a pravidlách
zverejnená na adrese www.sutaz.activia.sk.
1. Usporiadateľ, objednávateľ a technický správca súťaže
Usporiadateľom sú aže je spoločnos LGM s.r.o., so sídlom Praha 5 – Smíchov, Nádražní
762/32, PSČ 15000, IČO: 25784561, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 69968 (ďalej len „usporiadateľ“).
Technický servis sú aže zabezpečuje: spoločnos Young and Rubicam Budapest Kft., so
sídlom: 1123 Budapest Alkotás u. 53/C, d.č.: 10361942-2-43 (ďalej len „YR“ alebo
„technický správca“).
Objednávateľom sú aže je spoločnos Danone, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31344275, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50097/B (ďalej len
„objednávateľ“).
2. Termín a miesto súťaže
Sú až prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období
od 3.1. 2018 00:00:00 hod. do 18.2. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba trvania
súťaže“).
Doba trvania sú aže je pre účely účasti v sú aži a udelenia výhier rozdelená do 6 samostatne
vyhodnocovaných sú ažných kôl:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kolo: 3. 1. 2018 00:00:00 hod. – 14. 1. 2017 23:59:59 hod.
kolo: 15. 1. 2018 00:00:00 hod. – 21. 1. 2018 23:59:59 hod.
kolo: 22. 1. 2018 00:00:00 hod. – 28. 1. 2018 23:59:59 hod.
kolo: 29. 1. 2018 00:00:00 hod. - 4. 2. 2018 23:59:59 hod.
kolo: 5. 2. 2018 00:00:00 hod. - 11. 2. 2018 23:59:59 hod.
kolo: 12. 2. 2018 00:00:00 hod. - 18. 2. 2017 23:59:59 hod.

(ďalej len „súťažné kolo“)
3. Komu je súťaž určená?
Táto sú až je určená všetkým fyzickým osobám – spotrebiteľom starším ako 18 rokov
s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nie je určená
osobám v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi, objednávateľovi,
technickému správcovi alebo ich spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj im blízkym osobám
v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“). Zo sú aže budú vylúčení všetci sú ažiaci, ktorí nesplnia
podmienky účasti v sú aži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade,
že sa niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb stane výhercom v sú aži, stráca

nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná. V prípade sú ažiacich mladších ako 18 rokov
musia ma títo súhlas zákonného zástupcu ako pre účas v sú aži, tak aj pre prípadné
prevzatie výhry. Objednávateľ a usporiadateľ sú oprávnení si od účastníka vyžiada tento
súhlas v písomnej podobe. Ak im v prípade žiadosti tento nie je poskytnutý do 5 dní odo dňa
odoslania žiadosti, sú oprávnení účastníka zo sú aže bez náhrady vylúči (ďalej len
„súťažiaci, „účastník“ alebo „účastník súťaže“).
4. Pravidlá súťaže
Sú ažiaci sa zúčastní sú aže platným spôsobom tak, že:
1. splní podmienky účasti v sú aži uvedené v čl. 3 vyššie
2. v dobe trvania sú aže si zakúpi aspoň jedno balenie jogurtu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá
je neoddeliteľnou súčas ou týchto pravidiel (ďalej len „súťažný výrobok“), za ktorý dostane
účastník od predajcu účtovný doklad, resp. pokladničný blok obsahujúci kód dokladu o
zaplatení (ďalej len „súťažný nákup“). Aby sa vylúčili pochybnosti, stanoví sa, že na
preukázanie sú ažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel je možné použi iba
originály dokladov o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice obsahujúce kód
z dokladu o zaplatení, z ktorých bude jednoznačne vyplýva uskutočnenie príslušného
sú ažného nákupu (ďalej len „súťažný doklad“).
3. následne, počas trvania sú aže, sú ažiaci navštívi sú ažnú webovú stránku www.
sutaz.activia.sk (ďalej len „súťažný web“), kde v sú ažnej aplikácii do registračného
formulára (ďalej len „súťažný formulár“) úplne a pravdivo vyplní nižšie uvedené údaje:
- svoje meno a priezvisko
- platnú e-mailovú adresu
- heslo pre prístup k osobnému profilu (viď nižšie),
potvrdí súhlas s pravidlami tejto sú aže, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 8
týchto pravidiel, a sú ažný formulár odošle pomocou funkcie sú ažnej aplikácie technickému
správcovi sú aže.
Po doručení úplne a pravdivo vyplneného sú ažného formulára technickému správcovi sú aže
bude účastníkovi vytvorený tzv. osobný profil (ďalej a vyššie len „osobný profil“),
pomocou ktorého bude do súťaže vkladať svoje súťažné vstupy (viď nižšie). V súvislosti
so vznikom osobného profilu bude sú ažiacemu na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom
formulári zaslaný potvrdzujúci email s inštrukciami ako dokonči registráciu do sú aže.
Okamihom splnenia predmetných inštrukcií je sú ažiaci registrovaný do sú aže (ďalej len
„súťažná registrácia“).
Každý súťažiaci je oprávnený uskutočniť počas doby trvania súťaže len jednu súťažnú
registráciu. Opakovanú registráciu toho istého súťažiaceho (uvedenie tých istých
údajov) nebude technicky možné uskutočniť s tým, že prípadné pokusy o opakovanú
registráciu môže objednávateľ aj usporiadateľ vyhodnotiť ako konanie v rozpore s
pravidlami súťaže a je oprávnený príslušného súťažiaceho zo súťaže bez náhrady
vylúčiť. V dobe konania súťaže môže mať teda každý jednotlivý súťažiaci založený
a používať len jeden osobný profil.
4. po uskutočnení úspešnej sú ažnej registrácie sa sú ažiaci môže prostredníctvom svojej emailovej adresy a svojho hesla prihlási do osobného profilu, kde môže pomocou funkcií
tohto osobného profilu odosiela do sú aže svoje sú ažné vstupy. Sú ažným vstupom sa pre
účely tejto sú aže rozumie technickému správcovi doručený formulár, v ktorom budú
pravdivo a úplne vyplnené povinné údaje: kód dokladu o zaplatení (povinný údaj), dátum
a hodina uskutočnenia sú ažného nákupu (povinný údaj), zakúpený sú ažný výrobok/výrobky

(povinný údaj), konkrétne miesto uskutočnenia sú ažného nákupu (nepovinný údaj) (ďalej
a vyššie len „súťažný vstup“). Dátum doručenia sú ažného vstupu je rozhodujúci pre
zaradenie sú ažného vstupu do konkrétneho sú ažného kola a teda aj vyhodnotenia sú aže.
5. Sú ažiaci sa môže sú aže zúčastni opakovane s každým ďalším sú ažným nákupom
spĺňajúcim pravidlá tejto sú aže, vždy však maximálne 20x denne. S KAŽDÝM
SÚ AŽNÝM DOKLADOM (OBSAHUJÚCIM KÓD DOKLADU O ZAPLATENÍ
A OZNAČENIE SÚ AŽNÉHO VÝROBKU) JE MOŽNÝ VŽDY LEN JEDEN SÚ AŽNÝ
VSTUP! (bez ohľadu na to koľko sú ažných výrobkov sú ažný doklad obsahuje, t. j. že
konkrétny sú ažný nákup môže by uskutočnený iba na jeden doklad o zaplatení a jeden
doklad o zaplatení môže dokumentova iba jeden sú ažný nákup). Každý sú ažný doklad je
možné v sú aži použi iba 1x.)
6. Sú ažiaci je teda zaradený do sú aže (resp. jeho sú ažný vstup do konkrétneho sú ažného
kola) okamihom doručenia sú ažného vstupu technickému správcovi sú aže.
7. DÁTUM ODOSLANIA SÚ AŽNÉHO VSTUPU MUSÍ BY ZHODNÝ ALEBO
NASLEDOVA
PO DÁTUME SÚ AŽNÉHO NÁKUPU, ČAS ODOSLANIA
SÚ AŽNÉHO VSTUPU MUSÍ NASLEDOVA AŽ PO ČASE SÚ AŽNÉHO NÁKUPU.
Účastník sú aže je povinný (ak o to bude požiadaný) na preukázanie prípadného oprávneného
nároku na výhru predloži originál sú ažného dokladu t.j. dokladu o zaplatení sú ažného
nákupu, s ktorým sa stal výhercom sú aže. Predloženie sú ažných dokladov o sú ažnom
nákupe môže by objednávateľom alebo usporiadateľom dodatočne vyžiadané aj po skončení
sú aže.
5. Mechanika súťaže
Výhercom každého sú ažného kola sa stane 50 sú ažiacich, ktorí úplne splnia všetky
podmienky ustanovené týmito pravidlami a zároveň budú po skončení príslušného sú ažného
kola v súlade s nižšie uvedeným vyžrebovaní usporiadateľom sú aže (ďalej len „výherca“).
Žrebovanie bude vždy zo všetkých sú ažných vstupov do sú aže platne doručených v dobe
konania príslušného sú ažného kola s tým, že žrebovanie sa uskutoční do jedného dňa od
uplynutia doby konania príslušného sú ažného kola. O každom žrebovaní bude vyhotovený
písomný protokol. Po vyžrebovaní 50 sú ažiacich bude vyžrebovaný za každého
vyžrebovaného sú ažiaceho 1 náhradník (ktorý by nastúpil namiesto vyžrebovaného
sú ažiaceho v prípade, ak by bol vyžrebovaný sú ažiaci v súlade s týmito pravidlami zo
sú aže vylúčený (ďalej len „náhradník“).
Každé sú ažné kolo má teda celkom (max.) 50 výhercov a celá sú až (max.) 300 výhercov.
V prípade, že sa do sú aže v dobe jej trvania (resp. do jednotlivých sú ažných kôl) platným
spôsobom nezapojí taký počet sú ažiacich, aby mohli by rozdelené všetky výhry vložené do
sú aže (resp. sú ažného kola), tak nerozdelené výhry prepadajú v prospech objednávateľa
sú aže, ktorý je oprávnený rozhodnú o ich ďalšom použití.
6. Výhry v súťaži
Výhrou v sú aži je:
Fitness Mixér Electrolux (v hodnote 49,90 EUR)
- typové označenie mixéru: Electrolux ESB 2500
- do sú aže je celkom vložených 300 ks výhry s tým, že v každom sú ažnom kole získa 50
oprávnených výhercov po 1 ks výhry

- každý sú ažiaci môže v jednom sú ažnom kole získa iba 1 výhru
(ďalej len „výhra“)
Výhru nie je možné zameni za hotovos alebo požadova vydanie inej výhry ako je
stanovená objednávateľom sú aže.
7. Oznámenie o odovzdaní výhier
Vyžrebovaní sú ažiaci budú o svojom vyžrebovaní informovaní na e-mailovej adrese, s
ktorou sa zúčastnili sú aže, a to do jedného pracovného dňa od vyhodnotenia sú aže a
prípadní náhradníci za vyžrebovaných sú ažiacich, ktorí sa nestali výhercami, budú o svojom
vyžrebovaní a nahradení pôvodne vyžrebovaného výhercu, ktorý nesplnil všetky podmienky
stanovené v týchto pravidlách, taktiež informovaní na e-mailovej adrese, s ktorou sa zúčastnili
sú aže, a to v primeranej dobe po tom, ako dôjde k vylúčeniu pôvodne vyžrebovaného
sú ažiaceho, ktorý sa nestal výhercom z dôvodu, že nesplnil všetky podmienky týchto
pravidiel (informačný e-mail o vyžrebovaní ďalej súhrnne len ako "výherná správa").V tejto
výhernej správe bude sú ažiaci vyzvaný k zaslaniu scanu/fotografie sú ažného dokladu,
s ktorým sa sú ažiaci stal výhercom v sú aži, na e-mailovú adresu sutaz@activia.sk (t.j.
odpoveda na výhernú správu), a to spolu s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia,
doručovacej adresy na území Slovenskej republiky, mobilného telefónneho čísla, s tým, že
bude zároveň informovaný o podmienke, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole
sú ažného dokladu s kladným výsledkom, uskutočnenej usporiadateľom sú aže, po doručení
tohto relevantného sú ažného dokladu uvedeným spôsobom usporiadateľovi sú aže. Túto
odpoveď na výhernú správu musí výherca doruči usporiadateľovi do 5 pracovných dní od
odoslania výhernej správy usporiadateľom s tým, že odoslaním údajov uvedených v druhej
vete tohto odseku (vrátane údajov zo scanu sú ažného dokladu) súhlasia s ich spracovaním
podľa čl. 8 pravidiel.
Zo zaslaného sú ažného dokladu musí by jasné, že údaje na ňom zodpovedajú príslušnému
sú ažnému vstupu výhercu, t.j. sú ažný doklad (doklad o zaplatení) musí obsahova kód
dokladu o zaplatení, produkt, dátum a čas zadaný vždy pri konkrétnom vstupe do sú aže
(dátum konkrétneho vstupu musí by vždy zhodný minimálne s dátumom uskutočnenia
sú ažného nákupu a čas uskutočnenia nákupu musí predchádza času odoslania príslušného
sú ažného vstupu účastníka). Ak sú ažiaci nepredloží vo vyššie uvedenej lehote požadovaný
sú ažný doklad spolu s požadovanými údajmi stráca nárok na výhru (viď ďalej). V prípade,
že bude ma usporiadateľ, objednávateľ alebo technický správca pochybnosti o pravosti
sú ažného dokladu, ktorý mu bol doručený v podobe scanov/fotografií je oprávnený v ním
určenej lehote požadova od sú ažiaceho doručenie originálov všetkých týchto sú ažných
dokladov na ním určenú adresu a v lehote ním stanovenej. V prípade, že mu tieto nebudú
doručené, resp. ich údaje nebudú zodpoveda údajom zadaným sú ažiacim v rámci sú ažného
vstupu, bude sú ažiaci bez náhrady zo sú aže vylúčený. V prípade akejkoľvek pochybnosti
o pravosti sú ažného dokladu má povinnos preukáza ich pravos sú ažiaci.
Zásielky s originálnymi sú ažnými dokladmi s vyššie uvedeným obsahom musia by zaslané
doporučene na adresu v lehote určenej výhercovi usporiadateľom, objednávateľom alebo
technickým správcom (podľa ich pokynov).
V prípade, že sú ažiaci nesplní podmienky uvedené v tomto článku alebo ich nesplní
v stanovených termínoch, jeho nárok na výhru zaniká a táto výhra prepadá bez náhrady

v prospech objednávateľa sú aže, ktorý je oprávnený rozhodnú o jej ďalšom použití, ak nie
je v týchto pravidlách stanovený iný postup.
Výhry budú výhercom odoslané (v prípade, že kontrola bude ma kladný výsledok)
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu uvedenú príslušným výhercom v odpovedi
na výhernú správu, a to najneskôr do 3 týždňov od doručenia požadovaných dokladov
usporiadateľovi. V prípade, že bude nutné si od výhercu vyžiada originály sú ažných
dokladov, doba na odoslanie výhier (ak na ne vznikne nárok) sa primerane predlžuje.
Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednos za
(ne)doručenie informácií o výhre, (ne)doručenie odpovedi na výhernú správu, stratu
sú ažného dokladu v priebehu prepravy. Spôsob zaslania sú ažného dokladu je len na uvážení
a zodpovednosti každého sú ažiaceho. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca
nenesú zodpovednos za škodu alebo ujmu vzniknutú používaním výhry.
Meno a mesto výhercu bude zverejnené na sú ažnom webe.
8. Všeobecné podmienky
Účas ou v sú aži dáva každý sú ažiaci svoj súhlas s pravidlami sú aže a zaväzuje sa tieto
pravidlá bezvýhradne dodržiava .
Objednávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzuje právo nahradi
výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meni podmienky odovzdávania
výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté dodávateľom tak, aby mohli by
výhercom odovzdané v súlade s pravidlami sú aže.
Účas ou v tejto sú aži, t. j. registráciou v sú aži, sú ažiaci vedome a dobrovoľne udeľuje
súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov usporiadateľom, objednávateľom
a technickým správcom sú aže, a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail a v prípade
odoslania odpovede na výhernú správu aj v rozsahu uvedenom v čl. 7 ods. 1 pravidiel na
účely realizácie tejto sú aže podľa týchto pravidiel. Osobné údaje budú použité výlučne pre
účely sú aže, jej organizovania a vyhodnocovania a to počas doby trvania sú aže podľa
týchto pravidiel a 90 dní po jej ukončení, z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania
a realizácie výhier. Osobné údaje výhercov budú z dôvodu prípadnej kontroly organizácie
sú aže zo strany dozorných orgánov archivované v obmedzenom rozsahu po dobu 3 rokov.
Prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“) je objednávateľ a sprostredkovateľom je usporiadateľ a technický
správca.
Sú ažiaci berie na vedomie, že má práva najmä podľa ust. § 15 a 28 zákona o ochrane
osobných údajov, t. j. najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na
opravu osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, obmedzenie ich
spracovania, vymazanie a likvidáciu osobných údajov.
Osobné údaje poskytnuté sú ažiacim môžu by okrem objednávateľa spracovávané aj
marketingovými spoločnos ami poverenými objednávateľom sú aže, a to spôsobom
obvyklým pre zabezpečovanie sú aže, doručovateľskými spoločnos ami, dodávateľmi IT

služieb a účtovnými, daňovými a právnymi poradcami. Osobné údaje nebudú poskytované
mimo krajín Európskej únie, jedine ak to umožňujú právne predpisy.
V prípade pochybností o dodržaní práv objednávateľom ako prevádzkovateľom osobných
údajov sa môžu sú ažiaci obráti na objednávateľa na jeho adrese alebo na e-maile
danone@teleperformance.cz.
Na tomto e-maile môže sú ažiaci poda námietky, žiadosti, s ažnosti alebo iné dotazy.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava, na ktorý môže sú ažiaci poda podnet.
Objednávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzuje právo kedykoľvek
zmeni podmienky alebo upravi pravidlá tejto sú aže, prípadne sú až zruši , preruši , skráti
alebo odloži alebo predĺži dobu trvania sú aže. Zmeny pravidiel budú vykonané
prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov s účinnos ou od ich zverejnenia na
sú ažnom webe.
Objednávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa je oprávnený kontrolova všetky
podmienky pre účas v sú aži a v prípade sporu posúdi a konečnou platnos ou rozhodnú
o akejkoľvek otázke spojenej so sú ažou. Objednávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom
objednávateľa má právo bez možnosti odvolania vylúči ktoréhokoľvek zo sú ažiacich zo
sú aže v prípade, že by tento sú ažiaci porušoval pravidlá, v rámci sú aže jednal v rozpore
s dobrými mravmi, snažil sa získa výhry podvodným spôsobom alebo akýmkoľvek
spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa alebo objednávateľa alebo bol z týchto
činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by mu vylúčením
zo sú aže mohla vzniknú . Rozhodnutie usporiadateľa a/alebo objednávateľa je konečné.
Usporiadateľ, objednávateľ a/alebo technický správca nenesie žiadnu zodpovednos za
nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu v priebehu prepravy.
V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí bez neprimeraných ažkostí alebo bez zavinenia
na strane usporiadateľa, technického správcu a/alebo objednávateľa doruči na výhercom
uvedenú poštovú adresu, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a táto prepadá
objednávateľovi sú aže, ktorý je oprávnený rozhodnú o jej ďalšom použití. Výhry je možné
v prípade vád reklamova v autorizovaných predajniach spotrebičov Electrolux.
Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ sú aže nie sú zodpovední za technické
problémy pri prenose dát akýmikoľvek elektronickými prostriedkami.
Usporiadateľ, technický správca, objednávateľ sú aže nezodpovedá za technické problémy
správcu siete.
Prípadné informácie získa každý sú ažiaci na platenej INFOLINKE Danone +041 702 9777
v pracovné dni od 8:00 do 17:00.
O sú aži informuje sú ažný web. Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa sú aže
a na sú ažnom webe. V prípade rozporu medzi pravidlami sú aže alebo ich čas ami
uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom
a textom úplných pravidiel sú aže platí znenie týchto úplných pravidiel sú aže. Skrátené
znenie uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených
spotrebiteľom je nutné vyklada v súlade s úplnými pravidlami sú aže.

Jediné podrobné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania sú aže zverejnené
v elektronickej podobe na sú ažnom webe sutaz.activia.sk.
Prílohy: Príloha č. 1 – sú ažné výrobky
V Bratislave, dňa 03.01.2018

Príloha č. 1 – sú ažné výrobky
Activia broskyňa - marakuja - bezlaktózová
Activia biela - bezlaktózová
Activia Cereálie Quinoa a lieskové orechy
Activia Cereálie Vlašské orechy a ovsené vločky
Activia Cereálie Müsli a lieskový orech
Activia nápoj citrón - granátové jablko
Activia nápoj Marakuja - Acai
Activia červené jablko
Activia čierne ríbezle
Activia nápoj zakysaný biely
Activia nápoj ananás - kokos
Activia sladká biela
Activia čierne ríbezle - čučoriedka
Activia Fusion jahoda - granátové jablko
Activia nápoj malina - granátové jablko
Activia biela 120g
Activia tvarohová vanilka
Activia jahoda
Activia nápoj jahoda - kiwi
Activia Fusion čučoriedka - acai
Activia zdravé ráno medové műsli s lieskovými orieškami
Activia ananás - červené jablko
Activia čučoriedka
Activia biela 0%
Activia tvarohová kakao
Activia nápoj lesné plody
Activia zdravé ráno čokoládové műsli s lieskovými orieškami
Activia marhuľa
Activia jahoda - čučoriedka
Activia tvarohová stracciatella
Activia jahoda - marhuľa
Activia biela 180g
Activia tvarohová jahoda
Activia ananás
Activia Fusion sušená slivka

