Úplné pravidlá súťaže
„Uži si MS v Dánsku!“ Slovenská republika
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Uži si MS v
Dánsku!“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo všetkých komunikačných a propagačných
materiáloch určených spotrebiteľom.
Tento štatút môže byť zmenený iba formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho
zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba po písomnom súhlase spoločnosti Intersnack
Slovensko, a.s., a spoločnosti AIRBUZZ s.r.o.
Súťaž môže byť bez udania dôvodu a náhrady zrušená na základe rozhodnutia
spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s.

I. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže na území Slovenskej republiky je AIRBUZZ s.r.o., so sídlom
Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 24260541, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, spisová značka
197631 (ďalej len „organizátor“).

II. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže na území Slovenskej republiky je spoločnosť Intersnack
Slovensko, a.s, so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, Slovenská republika, IČ:
31450211, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v odd. Sa,
vl.č. 131/R (ďalej len „usporiadateľ“).

III. Technický servis
Technický servis zaisťuje Advanced Telecom Services, s.r.o. so sídlom Kubánské náměstí
1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27635007, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, spisová značka
120434, (ďalej len „ATS“), infolinka 296 363 199, info@atspraha.cz.

IV. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. apríla 2018 00:00 h do 15. mája 2018 24:00 h
vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“) na území Slovenskej republiky.
Registrovať je možné súťažné výrobky zakúpené počas celého obdobia konania súťaže.

V. Podmienky účasti
1. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá má doručovaciu adresu na
území Slovenské republiky (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“).
2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s.,
AIRBUZZ s.r.o., a všetkých spolupracujúcich agentúr a osoby im blízke (Za
blízku osobu sa považuje v súlade s ustanovením § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka, príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby
v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke,
ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako
vlastnú)(ďalej len „osoba blízka“). Ak sa výhercom stane osoba, ktorá je

zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá.
Súťažiaci mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu tak pre
účasť v súťaži, ako aj pre prípadné prevzatie výhry.
3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore
s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené alebo budú zo súťaže vyradené.
Ak taká osoba splní niektoré podmienky potrebné na získanie výhry, napr. vďaka
nepravdivým informáciám, ktoré poskytla, nestane sa výhercom a nemá nárok na
výhru. Výhra v takomto prípade prepadne usporiadateľovi súťaže, ktorý má právo
rozhodnúť o jej ďalším použití. Účastník bude zo súťaže vylúčený aj vtedy, ak
usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na podvodné alebo
nekalé konanie zo strany niektorého účastníka, resp. inej osoby, ktorá danému
účastníkovi dopomohla k získaniu výhry.

VI. Postup
Účastník sa zaregistruje do súťaže tak, že v období konania súťaže od 1. 4. 2018 do 15.
5. 2018 kúpi minimálne tri súťažné výrobky usporiadateľa s označením Slovakia
(ďalej len „súťažný nákup“), odloží si účtenku – daňový doklad potvrdzujúci súťažný
nákup (ďalej len „súťažná účtenka“) a v období konania súťaže sa zaregistruje
poslaním súťažnej registrácie jedným z dvoch možných spôsobov, a to:
1) prostredníctvom webovej stránky www.slovakiafandi.sk (ďalej len „webová správa“)
alebo
2) pošle súťažnú SMS v predpísanom formáte (ďalej len „súťažná SMS“).
Pri poslaní webovej správy treba vyplniť nasledujúce údaje do registračného formulára
na webových stránkach www.slovakiafandi.sk:
- meno a priezvisko súťažiaceho
- e-mailovú adresu súťažiaceho
- dátum nákupu zo súťažnej účtenky vo formáte DDMM
- čas nákupu zo súťažnej účtenky vo formáte HHMM
- mobilné telefónne číslo súťažiaceho
- adresu súťažiaceho
Súťažná SMS musí byť doručená v nasledujúcom formáte:
SLKmedzeraMENOmedzeraPRIEZVISKOmedzeraDATUM NAKUPU Z
UCTENKYmedzeraCAS NAKUPU Z UCTENKYmedzeraE-MAILOVA ADRESA
Dátum a čas v súťažnej SMS bude vyplnený vo formáte DDMM HHMM.
Príklad: SMS v prípade nákupu 3. 4. 2018 o 12:10 h:
SLK JAN NOVAK 0304 1210 JAN@ZOZNAM.SK
Súťažná SMS v rámci SR sa posiela na telefónne číslo: 6662
Max. cena SMS je 0,10 EUR s DPH.
Súťažná registrácia prostredníctvom webovej stránky súťaže / zasielanie súťažnej SMS
prebieha každý deň v období konania súťaže. Registrovať sa do súťaže je možné počas
celého obdobia konania súťaže. Pre platnosť registrácie je rozhodujúci vždy okamih
doručenia súťažnej registrácie, nikdy nie okamih odoslania webovej správy či súťažnej
SMS.
Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorej meno a priezvisko je uvedené v registračnom
formulári a ktorá vlastní mobilný telefón so SIM kartou a telefónnym číslom, ktoré je
uvedené v registračnom formulári/v súťažnej SMS.

Registráciou a odoslaním webovej správy prostredníctvom formulára na webovej stránke
www.slovakiafandi.sk alebo odoslaním súťažnej SMS súťažiaci:
-

potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a že s nimi súhlasí;
udeľuje súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov a s využitím
prejavov osobnej povahy na marketingové účely (informácie o novinkách
a produktoch usporiadateľa Slovakia, max. 1x mesačne) spoločnosti Intersnack
Slovenko, a.s. a AIRBUZZ s.r.o.

Po registrácii na webovej stránke sa registrácia súťažiaceho okamžite vyhodnotí, a to na
danej stránke, tzn. že súťažiacemu bude priamo na webovej stránke oznámené, či vyhral
alebo nie.
Po odoslaní súťažnej SMS bude súťažiacemu okamžite zaslaná SMS, v ktorej mu bude
oznámené, či vyhral alebo nie.
V prípade nesprávne zadanej webovej správy/nesprávnej súťažnej SMS bude súťažiaci
informovaný hneď po odoslaní o nesprávnosti svojej súťažnej registrácie.
Zaslaním jednej súťažnej registrácie sa súťažiaci zúčastní súťaže o jednu výhru.
Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže aj opakovane, vždy však s novou súťažnou
registráciou. S každou súťažnou účtenkou sa možno zúčastniť súťaže opakovane iba v
tom prípade, ak táto súťažná účtenka obsahuje informáciu o uskutočnení viacerých
súťažných nákupov (napr. dvakrát sa možno zaregistrovať s jednou súťažnou účtenkou,
len ak si súťažiaci na základe tejto účtenky kúpi šesť kusov súťažných výrobkov atď.).
Účastník súťaže je povinný odložiť si originálne súťažnú účtenku za účelom
preukázania nároku na výhru a preukázania riadnej účasti v súťaži. Ak súťažiaci nedoloží
doklady spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, bude zo súťaže bez náhrady vyradený.
Súťažné účtenky potvrdzujúce kúpu súťažných výrobkov, ktoré neobsahujú dátum a čas
nákupu, sa nepovažujú za doklady spĺňajúce podmienky týchto pravidiel.
Ak sa jeden súťažiaci zúčastní súťaže viackrát, je povinný odložiť si všetky súťažné
účtenky zo súťažných nákupov, ktoré poslal do súťaže. V prípade pochybností má
organizátor právo požadovať predloženie súťažných účteniek zo všetkých súťažných
nákupov, ktoré súťažiaci poslal do súťaže. Ak sa účastník v stanovenej lehote nepreukáže
príslušným počtom dokladov spĺňajúcich tieto pravidlá, bude zo súťaže bez náhrady
vyradený.

V prípade výhry organizátor vyzve výhercu formou SMS doložiť všetky potrebné
náležitosti, teda poslať všetky súťažné účtenky na adresu: AIRBUZZ s.r.o., Súťaž
Slovakia hokej, nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, Česká republika.
Súťažiaci je povinný poslať poštou súťažnú účtenku/účtenky do 14 dní po získaní adresy
od organizátora, v opačnom prípade bude zo súťaže vyradený a jeho výhra prepadne
organizátorovi. Za prípadnú stratu zásielky spôsobenú Slovenskou poštou alebo inou
prepravnou službou organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

VII. Súťažné výrobky
Súťaž platí pre nasledujúce výrobky spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s. o označenými
Slovakia zakúpené v období konania súťaže:

Slovakia Chips smotana s cibuľou 150 g
Slovakia arašidy soľ 400 g
Slovakia tyčinky solené 100 g
Slovakia Party mix 170 g
Slovakia tyčinky zemiakové 85 g
Slovakia tyčinky syrové 85 g
Slovakia tradičné tyčinky soľ 100 g
Slovakia FAJN krekery sezam 85 g
Slovakia tyčinky smotanové 85 g
Slovakia chrumky arašidové 50 g
Slovakia chrumky arašidové 90 g
Slovakia arašidy nesolené 90 g
Slovakia arašidy nesolené 400 g
Slovakia lupienky údená šunka 50 g
Slovakia Sezónne chrumkanie soľ 200 g
Slovakia Praclíčky 70 g
Slovakia Praclíčky bylinkové 70 g
Slovakia VRRRUBY soľ 65 g
Slovakia VRRRUBY soľ 130 g
Slovakia VRRRUBY cesnak 130 g
Slovakia VRRRUBY cesnak 65 g
Slovakia tyčinky solené 190 g
Slovakia tyčinky zemiakové 190 g
Slovakia STIX jemný kečup 75 g
Slovakia Kotlíkové soľ rozmarín 120 g
Slovakia Kotlíkové paprika chilli 120 g
Slovakia Kotlíkové smotana cibuľa 120 g
Slovakia Kotlíkové arašidy paprika chilli 150 g
Slovakia Kotlíkové arašidy bylinky 150 g
Slovakia Maxi Mix 100 g
Slovakia Chips slanina 50 g
Slovakia Chips slanina 100 g
Slovakia Chips slanina 150 g
Slovakia Chips smotana s cibuľou 100 g
Slovakia Chips smotana s cibuľou 50 g
Slovakia Chips paprika 100 g
Slovakia Chips paprika 150 g
Slovakia Vrúbky soľ 65 g
Slovakia Vrúbky soľ 140 g
Slovakia Vrúbky syr 65 g
Slovakia Vrúbky syr 140 g
Slovakia Vrúbky paprika rajčina 65 g
Slovakia Vrúbky paprika rajčina 140 g
Slovakia Retro soľ 150 g

Slovakia Chips soľ 30 g
Slovakia arašidy soľ 90 g
Slovakia biele lupienky soľ 50 g
Slovakia chips soľ 50 g
Slovakia chips soľ 100 g
Slovakia chips soľ´ 150 g
Slovakia Kotlikové soľ rozmarín 50 g
Slovakia Kotlíkové paprika 50 g
Slovakia Kotlíkové smotana cibuľa 50 g
Slovakia Kotlíkové morská soľ 120 g
Slovakia Party mix 130 g
Slovakia Praclíky 150 g
Slovakia Vrúbky Horčica 65 g
Slovakia Vrúbky Horčica 140 g
(ďalej spoločne ako „súťažné výrobky“).

VIII. VÝBER VÝHERCU
Výherca sa stanoví na princípe tzv. „šťastnej chvíľky“. „Šťastnou chvíľkou“ sa rozumie
časový okamih určený usporiadateľom súťaže pred jeho začatím vo formáte
dátum/hodina/ minúta/sekunda (napr. 15. 4. 2018 13:31:31).
Vopred stanovené šťastné chvíľky sú uložené v zapečatenej obálke u notára.
Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže a
ktorého platná súťažná registrácia bude doručená prostredníctvom webovej správy alebo
súťažnej SMS (pre danú výhru) v príslušnú šťastnú chvíľku. Ak v danú šťastnú chvíľku
nebude doručená žiadna platná súťažná registrácia, príslušnú výhru dostane súťažiaci,
ktorého platná súťažná registrácia bude doručená ako prvá po stanovenej šťastnej
chvíľke. Ak by v súlade s týmto odsekom získal výhru súťažiaci, ktorý podľa týchto
pravidiel výhru získať nemôže (napr. preto, že už prekročil maximálny počet daných
výhier, ktoré môže získať), nevzniká mu nárok na výhru a výhercom sa stáva odosielateľ
súťažnej registrácie, ktorá bola doručená ako ďalšia v poradí.
Ak dôjde k súčasnému doručeniu súťažnej registrácie niekoľkých súťažiacich v danej
šťastnej chvíľke, rozhodujúcim kritériom na určenie výhercu príslušnej výhry je skorší
dátum nákupu uvedený na nákupnej účtenke k súťažným výrobkom. Rovnako sa
postupuje v prípade, keď v danú šťastnú chvíľku nebude doručená žiadna platná súťažná
registrácia a súčasne dôjde k doručeniu súťažnej registrácie niekoľkých súťažiacich
v okamihu, keď bude doručená prvá platná súťažná registrácia po stanovenej šťastnej
chvíľke.
Rozhodujúci na určenie výhercu je okamih doručenia webovej správy v hracom systéme
organizovanom usporiadateľom, resp. doručenia súťažnej SMS.
Výhercovia budú uvedení na webovej stránke súťaže pravidelne 1x týždenne, výherca
hlavnej výhry bude uvedený po skončení súťaže.

IX. VÝHRY
Hlavná výhra
Zájazd do Kodane pre 2 osoby na zápasy MS 2018, 1x
Výherca získa Letecký zájazd na dvojzápas MS 2018 s lístkami na zápas MS od
spoločnosti PAXTOUR v termíne od 5. 5. do 6. 5. 2018 (ďalej len Hlavná výhra).
Súčasťou výhry sú:
• Obojsmerná letenka do fanúšikovského špeciálu Brno – Kodaň so všetkými
poplatkami
*transfer Bratislava – Brno – Bratislava bude zabezpečený (je v cene zájazdu)
• Ubytovanie na jednu noc v 3* hoteli s výhodnou polohou pri hokejovej aréne a
centre mesta
• Transfery z letiska do hotela a späť
• Vreckové 200 euro/ osoba
• Vstupenku základnej kategórie na zápas Slovensko – Česko (5. 5. 2018)
• Vstupenku základnej kategórie na zápas Slovensko – Švajčiarsko (6. 5. 2018)
• Služby slovenských delegátov po celú dobu zájazdu
Súťaže a darčeky od Fortuna, Fotolab a PAXTOUR Slovakia
Súťaž o hlavnú výhru prebieha v čase od 1. 4. do 20. 4. 2018 do 12:00 hod.
Výherca je povinný nahlásiť agentúre AIRBUZZ s.r.o. mená účastníkov zájazdu do 27. 4.
2018. Výherca je povinný doručiť do agentúry AIRBUZZ s.r.o. podpísané Pravidlá
slušného správania, ktoré mu budú poslané pred samotným zájazdom.
Výherca je povinný zúčastniť sa fotografovania pri odovzdaní výhry a túto fotografiu
poskytnúť spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s. na marketingové účely. Hlavnú výhru
môže jeden súťažiaci vyhrať maximálne 1x.
Hlavnú výhru získa 1 súťažiaci. Výherca sa určí na základe tzv. „šťastnej chvíľky“ =
časový
okamih
prijatia
registrácie
určený
hracím
systémom
vo
formáte
dátum/hodina/minúta/sekunda (napr. 12. 4. 2018 13:31:31). V priebehu súťaže bude
určený iba 1 takýto okamih pre Hlavnú výhru.
Výhra bude odovzdaná po splnení všetkých podmienok na získanie výhry a po doložení
platnej súťažnej účtenky/účteniek. Podrobnosti o odovzdaní výhry budú dohodnuté
individuálne.

Vedľajšie výhry
Vedľajšia výhra 1
iPhone 8 256 GB + 100 EUR, 7 x
iPhone 8 + 100 EUR na účet bude po splnení všetkých podmienok na získanie výhry a po
doložení platnej súťažnej účtenky každému výhercovi poslaný na ním uvedenú adresu do
14 pracovných dní (ďalej len Vedľajšia výhra 1).
Každý týždeň počas trvania súťaže sa vyhráva 1 x iPhone 8 + 100 EUR.
Počet týchto Vedľajších výher 1 je celkove 7.

Vedľajšiu výhru môže jeden súťažiaci vyhrať maximálne 2 x, vždy však s novým
súťažným nákupom.
Vedľajšiu výhru 1 získa každý týždeň počas trvania súťaže vždy 1 súťažiaci. Výherca sa
určí na základe tzv. „šťastnej chvíľky“ = časový okamih prijatia registrácie určený hracím
systémom vo formáte dátum/hodina/minúta/sekunda (napr. 12. 4. 2017 13:31:31).
V priebehu súťaže bude určených celkove 7 takýchto okamihov pre Vedľajšiu výhru 1.
Vedľajšia výhra 2
Tuli vak, 45x
Výherca získa sedací vak Tuli Smart v červenej farbe s rozmermi 140 x 140 x 30 cm.
Každý deň počas trvania súťaže sa vyhráva 1x červený Tuli vak, vždy v čase 9:00 až
21:00 hod.
Počet týchto Vedľajších výher 2 je celkove 45.
Vedľajšiu výhru 2 môže jeden súťažiaci vyhrať maximálne 2x, vždy však s novým
súťažným nákupom.
Vedľajšiu výhru 2 získa každý deň počas trvania súťaže vždy 1 súťažiaci. Výherca sa určí
na základe tzv. „šťastnej chvíľky“ = časový okamih prijatia registrácie určený hracím
systémom vo formáte dátum/hodina/minúta/sekunda (napr. 12. 4. 2017 13:31:31).
V priebehu súťaže bude určených celkove 45 takýchto okamihov pre Vedľajšiu výhru 1.
Tuli vaky bude možné získať na e-shope www.tuli.sk po splnení všetkých podmienok
na získanie výhry a po doložení platnej súťažnej účtenky. Každému výhercovi budú po
doložení platnej súťažnej účtenky poslané podrobné inštrukcie.
Maximálny počet Vedľajších výhier
Vedľajšie výhru môže jeden súťažiaci vyhrať maximálne 2x, a to v akejkoľvek kombinácii,
tj. Buď 2x vedľajšiu výhru 1, alebo 2x vedľajšiu výhru 2, alebo 1x vedľajšiu výhru 1 a 1x
vedľajšiu výhru 2, vždy však s novým súťažným nákupom.

X. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov
1. Účasťou v súťaži každý súťažiaci potvrdzuje svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa
tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
2. Súťažiaci odoslaním webovej správy udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov
poskytnutých v rozsahu tejto súťaže spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s, so
sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 31450211, ako
správcovi, za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a poslania výher, ako aj
zasielania obchodných oznámení ohľadom súťaže a na ďalšie marketingové účely
usporiadateľa, a to na dobu určitú 5 rokov. Ďalšími marketingovými účely sa myslí
informácie o novinkách a produktoch Slovakia (max. 1x mesačne).
3. Odoslaním súťažnej SMS súťažiaci udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých
v rozsahu tejto súťaže spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s, so sídlom
Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 31450211, ako
správcovi, za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a poslania výher, ako aj
zasielania obchodných oznámení ohľadom súťaže, a to na dobu určitú 6 mesiacov.
4. Po pominutí účelu budú osobné údaje zlikvidované. Spracovateľom je organizátor
a ATS, prípadne iný poverený subjekt. Účasťou v súťaži každý účastník
potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytnutie

údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na
ich opravu, a je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných
údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané. Súťažiaci súčasne potvrdzuje, že všetky
oznámené údaje sú pravdivé, inak zodpovedá za následky nepravdivo uvedených
údajov a zároveň sa zaväzuje, že v prípade ich zmeny bude o tejto skutočnosti
usporiadateľa bezodkladne informovať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv
správcom sa účastník môže obrátiť na správcu, prípadne sa s podnetom môže
obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
5. Všetky informačné povinnosti vyplývajúce usporiadateľovi zo Zákona o ochrane
osobných údajov, vrátane povinnosti podľa § 8 ods. 6, zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov môžu byť splnené aj uverejnením potrebných údajov
na webovom sídle organizátora, a to v lehote uvedenej v zákone č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

XI. Záverečné ustanovenia
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky alebo pravidlá
tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť alebo odložiť, alebo predĺžiť trvanie
súťaže.
2. Do súťaže nebudú zaradené súťažné správy zaslané v inom než predpísanom
tvare, súťažné správy doručené usporiadateľovi mimo obdobia trvania súťaže
alebo súťažné správy inak nespĺňajúce podmienky súťaže. Ďalej nebudú zaradené
odoslané súťažné SMS správy inak než z mobilných telefónov registrovaných u
mobilných operátorov v SK (napr. prostredníctvom internetu) a SMS správy
odoslané mimo územia SK. Usporiadateľ súťaže a organizátor si vyhradzujú právo
konečného posúdenia zaslaných súťažných správ.
3. Nedoručenie informatívnej správy zo strany organizátora znamená, že súťažná
správa súťažiaceho nebola usporiadateľovi doručená. V prípade zaslania SMS v
nesprávnom tvare alebo s neplatným kódom dostane súťažiaci SMS odpoveď o
neplatnosti zaslanej SMS správy. V prípade nesprávne zadanej webovej súťažnej
správy bude súťažiaci informovaný hneď po odoslaní správy priamo na webovej
stránke.
4. ATS, organizátor ani usporiadateľ nie sú zodpovední za funkčnosť sietí mobilných
operátorov a internetových sietí a nezodpovedajú ani za vlastníctvo použitých
mobilných telefónov ani za nedoručenie súťažných SMS.
5. Usporiadateľ súťaže má právo kontrolovať všetky podmienky účasti v súťaži a v
prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke
spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo
súťaže, ak by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže konal v rozpore s
dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným konaním alebo akýmkoľvek
spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa, alebo bol z týchto činností
dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by účastníkovi
vylúčením zo súťaže mohla vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže
možno usporiadateľovi poslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto
pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané neskôr
sa nebude prihliadať. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
6. Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa než výhru uvedenú vyššie, ani
na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry. Výhru z tejto
súťaže nemožno vymáhať súdnou cestou.
7. Usporiadateľ nezodpovedá za výhry dodávané tretími stranami. Podmienky
využitia výher sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí vybavujú aj prípadné
reklamácie.
8. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú v súvislosti s
používaním výhry alebo s účasťou v súťaži.
9. Výhry v akciách presahujúce výšku 350 eur sú účastníci povinní zdaniť v zmysle §
9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 eur.
Prípadné
informácie
získa
každý
súťažiaci
na
e-mailovej
infolinke
slovakiafandi@airbuzz.cz. Na otázky poslané e-mailom odpovieme v pracovné dni do 24
hodín od ich doručenia.
Technická podpora Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199,
info@atspraha.cz.
O súťaži informujú na miestach predaja propagačné materiály, webové stránky a
Facebook.
Jediné podrobné platné pravidlá v plnom znení sú počas trvania súťaže zverejnené v
elektronickej forme na webovej stránke usporiadateľa www.slovakiafandi.sk.
V Trenčíne dňa 1. 4. 2018.

