Pravidlá súťaže „Súťaž o novú kuchyňu“
1. Organizátor
Organizátorom súťaže „Súťaž o novú kuchyňu“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť TESCOMA
s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 3015/R, so
sídlom Nimnická cesta 1495/21, Púchov 020 01, IČO:31343988, DIČ: 2020441654, IČ
DPH: SK2020441654, email: puchov@tescoma.sk, tel.: 042 2275 521 a spoločnosť
DECODOM, spol. s r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č.
11727/N, so sídlom Pilská 7, 955 13 Topoľčany, IČO: 36 305 073, DIČ: 2020139572, IČ
DPH: SK2020139572, mail: decodom@decodom.sk, tel.: 038 535 21 11
2. Doba trvania súťaže
Súťaž trvá od 01.05.2018 do 30.06.2018.
3.

Ceny
Súťažiaci hrajú o tieto ceny:
1. cena – 1x darčekový poukaz na novú kuchyňu DECODOM v hodnote 3000 €
2.–3. cena – 2x darčekový poukaz na produkty značky TESCOMA, každý v hodnote 250 €
4.–5. cena – 2x darčekový poukaz na produkty značky TESCOMA, každý v hodnote 150 €
6.–10. cena – 5x darčekový poukaz na produkty značky TESCOMA, každý v hodnote 20 €
Ceny do súťaže venovala spoločnosť TESCOMA s.r.o. a DECODOM, spol. s r.o.

4. Podmienky účasti
Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami. Zúčastniť sa môžu len fyzické osoby, ktoré majú
v prvý deň konania súťaže viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
majú spôsobilosť na právne úkony a spĺňajú ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách
(ďalej len „súťažiaci“). Účasťou v súťaži súťažiaci prejavuje súhlas s týmito pravidlami
a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťažiaci nemôže v súvislosti so súťažou konať v rozpore
s týmito pravidlami, relevantnými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo konať
spôsobom, ktorý je schopný privodiť ujmu organizátorom alebo tretím osobám. Zamestnanci
organizátorov sa nesmú zúčastniť súťaže.
5. Podmienky súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci tak, že
- nakúpi výrobky značky TESCOMA v hodnote najmenej 25 €;
- vyplní súťažný kupón, ktorý dostane pri pokladni na Predajných centrách TESCOMA
a v partnerských predajniach;
- kompletne vyplnený súťažný kupón odovzdá na určené miesto v obľúbenej predajni
TESCOMA najneskôr do 30.06.2018 ((kompletný zoznam predajných miest TESCOMA
a partnerských predajní je zverejnený na www.tescoma.sk/predajne); Do súťaže sú
zapojené len Predajné miesta TESCOMA a partnerské predajne. Žiadnym iným spôsobom
sa súťažiaci nemôže zapojiť súťaže. Súťažiaci sa nemôže zúčastniť súťaže zaslaním
súťažného kupónu poštou alebo elektronickou formou.
- vylosovaný výherca pri preberaní výhry preukáže pokladničný blok.
6. Žrebovanie cien
Súťažiaci, ktorý splní podmienky stanovené v týchto pravidlách, je zaradený do žrebovania
o ceny tejto súťaže. Súťažiaci môže vyhrať viacero cien. Žrebovanie sa uskutoční dňa
16.7.2018 za prítomnosti notára za zachovania princípu náhodnosti. Žrebovanie je
neverejné.
7. Výsledky súťaže
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Výsledky súťaže budú verejne vyhlásené ihneď po vyžrebovaní výhercov a taktiež zverejnené
na web stránke www.tescoma.sk/sutaz-o-novu-kuchynu a www.decodom.sk. Prvému
výhercovi bude cena odovzdaná osobne, ostatným výhercom budú ceny zaslané poštou
najneskôr do 15 dní odo dňa žrebovania na adresu uvedenú na súťažnom kupóne.
Organizátori súťaže nenesú zodpovednosť za prípadnú stratu zásielky počas prepravy alebo
nedoručenie z dôvodu nesprávnych alebo neúplných údajov na súťažnom kupóne. Ceny
neprevzaté v lehote do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa žrebovania, t. j. do 09.08.2018,
prepadajú v prospech organizátora súťaže, ktorý cenu poskytol. Výhercom, ktorí si
neprevezmú cenu, nebude poskytnutá žiadna finančná náhrada ani iná kompenzácia.
Vymáhanie ceny súdnou cestou je vylúčené.
8. Práva organizátorov
Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek aj počas trvania súťaže upraviť jej pravidlá.
Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do súťaže, príp. zo súťaže vyradiť tých súťažiacich,
ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách alebo ich porušujú a tiež osoby, ktoré
v súvislosti so súťažou konali v rozpore s relevantnými právnymi predpismi alebo dobrými
mravmi, alebo ktorí spôsobili ujmu organizátorom alebo tretím osobám. Pokiaľ by takáto
osoba bola vyžrebovaná, nestáva sa výhercom a nevzniká jej nárok na cenu. V prípade
zistenia tejto skutočnosti pri žrebovaní, sa žrebovanie výhercu predmetnej ceny opakuje
a výhercom sa stáva novo vyžrebovaný súťažiaci- Ak sa táto skutočnosť zistí neskôr, prepadá
cena v prospech organizátorov, ktorí ju môžu poskytnúť ďalšiemu výhercovi.
9. Ochrana osobných údajov
Podmienky ochrany osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov
a zákonom č. 18/2018 Z. z. sú zverejnené na stránke www.tescoma.sk/sutaz-o-novukuchynu a www.decodom.sk
10. Záverečné ustanovenia
Tieto pravidlá súťaže „Súťaž o kuchyňu“ sú dostupné na Predajných miestach TESCOMA
a partnerských predajniach a na internetovej stránke www.tescoma.sk/sutaz-o-novu-kuchynu
a decodom.sk.
Súťaž je propagačnou súťažou podľa § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
v znení neskorších právnych predpisov.
Súťaž sa organizuje výlučne na území Slovenskej republiky.
Tieto pravidlá súťaže sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre
organizátorov, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo
akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť,
upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
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