Štatút spotrebiteľskej súťaže
NOVOFRUCT SK, s.r.o.
Komárňanskácesta 13
94043 NovéZámky

MILK-AGRO s.r.o.
Čapajevova 36

08046 Prešov

súťaž – Kúp a vyhraj skvelé ceny.
Nižšie sú uvedené úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „súťaž- Kúp a vyhraj

skvelé ceny „
. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej
spotrebiteľskej súťaže na informačných letáčikoch, prospektoch a iných materiáloch určených
spotrebiteľom.
Tento štatút môže byť zmenený jedine písomnou formou a písomných dodatkov k štatútu.

I
CIEĽ A ÚČASTNÍCI SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
1) Cieľom spotrebiteľskej súťaže „súťaž –Kúp a vyhraj skvelé ceny“(ďalej len „súťaž“) je
reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže NOVOFRUCT SK s.r.o.,


2) Súťaž na základe tohto štatútu sa uskutoční na území Slovenskej republiky
v predajniach obchodnej siete Milk-Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov.



3) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovaciou adresou na území
Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl. VII odsek 1 tohto štatútu
(ďalej len „súťažiaci“).



4) Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojim zákonným zástupcom.



5) Zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho
zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

II
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE


1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o.,
Komárňanská cesta 13, Nové Zámy 940 43, IČO 31427294, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo 525/N,
a spoločnosť MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, Prešov 080 46, IČO: 17147786
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Vložka číslo
309/P, ktorá bude zároveň vykonávať aj technické zabezpečenie súťaže.

III
ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽE


1) Súťaž bude prebiehať v termíne od 14.11.2018 do 27.11.2018



2)Ukončenie prijímania dokladov potvrdzujúcimi nákup súťažných výrobkov a
s vyplnenými kontaktnými údajmi (ďalej len súťažných podkladov) je 27.11.2018



3) Za platný doklad o zakúpení súťažných výrobkov sa považuje len doklad
z predajnej siete Milk Agro spol s.r.o.,.



4) Žrebovanie výhercu hlavnej výhry sa uskutoční 07.12.2018 v priestoroch
spoločnosti Milk-Agrospol s.r.o.,..



5) Menný zoznam výhercov bude zverejnený na www.milkagro.sk

1 súťažiaci má nárok na získanie 1 z uvedených výhier.

IV
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE


1) Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť prostredníctvom nákupu súťažných výrobkov
NOVOFRUCT SK s.r.o., – presný zoznam výrobkov je uvedený v prílohe tohto
Štatútu, zakúpených na území Slovenskej republiky v predajniach
MilkAgrospol.s.r.o. ....... v období od 14.11.2018 do 27.11.2018, ďalej len „súťažné
produkty“.



2) Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že vloží doklad o zakúpení 4 ks výrobkov
NOVOFRUCT SK s.r.o. , spolu so svojimi kontaktnými údajmi do pripravenej
súťažnej schránky, nachádzajúcej sa na každej predajni Milk Agro spol.s.r.o.,



3) Pod pojmom „doklad o zakúpení“ sa rozumie výhradne originálny doklad / doklady
o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice predajnej siete Milk Agro
spol.s.r.o., z ktorých bude jednoznačne vyplývať nákup súťažných výrobkov.



4) Súťažiaci musí na súťažný doklad pridať svoje kontaktné údaje: čitateľne uvedie
svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, prípadne e-mail.



5) Jeden súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viackrát, pričom musí každý raz splniť
podmienky uvedené v týchto pravidlách. .



6) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže také súťažné podklady,
ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v čl. IV bod 2, bod 3, bod 4 tohto Štatútu. Na
súťažné podklady, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže sa neprihliada.

7) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže
a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s
pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich
osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platného od 25.05.2018.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený zverejniť mená výhercov. Účasťou v súťaži každý
účastník súhlasí s jej pravidlami.

V
VÝHRY A ŽREBOVANIE


1) výhrami sa rozumie – vecné ceny podľa zoznamu v bode V.3.



2) Výhercovia týchto výhier sú podľa Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z.
v platnom znení povinný hodnotu výhry zdaniť ako ostatný príjem podľa §8 ods.1 pri
podaní daňového priznania za rok 2018.



3) Do súťaže sú jednotlivé výhry vložene v nasledovných počtoch:



2 x Notebook Lenovo 6 x Mobilný telefón Huawei P20 lite



4) Na základe žrebovania výhier bude vytvorený písomný protokol potvrdzujúci
správnosť žrebovania. Žrebovanie bude prebiehať podľa platných legislatívnych úprav
Zákona o ochrane osobných údajov.



5) Výsledky žrebovania budú uverejnené na stránke www.milkagro.sk najneskôr
10.12.2018 do 16.00 hod.



6) Do žrebovania o výhry budú vyhlasovateľom súťaže zaradení všetci súťažiaci,
ktorí splnili podmienky uvedené v čl. IV. tohto Štatútu.



7) Výhry, budú výhercom odovzdané osobne. V prípade nemožnosti doručenia výhry
napr. ich neprevzatí výhercami v odbernej lehote 2mes.prepadajú tieto výhry bez
možnosti náhrady vyhlasovateľovi.

VI
PROPAGÁCIA SÚŤAŽE


1) Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 14.11.2018 do 27.11.2018



uskutoční sa vo forme reklamy, uvedením na POS materiáloch(Propagačných
letákov)

VII
OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽE


1) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a organizátora a usporiadateľa súťaže, ako aj
osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži
vylúčení.



2) V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených
spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech
vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto
vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť,
respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.



3) Zaslaním súťažných podkladov dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje
uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže
a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom uskutočňovania marketingových akcií
a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do
písomného odvolania jeho súhlasu, minimálne však do 31.12.2018.



4) Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú
v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.



5) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie,
že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí
vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné
plnenie. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká
a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.



6) Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo súťaže v prípade,
že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý,
a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť.
Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého
Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním,
konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť
dobré meno Vyhlasovateľa.



7) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže
či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné
stanovisko vyhlasovateľa súťaže.



8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto
súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.

VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu
u vyhlasovateľa súťaže, príp. organizátora súťaže.

V Nových Zámkoch dňa 7.11.2018
NOVOFRUCT SK, s.r.o
Vyhlasovateľ, organizátor súťaže

