Záväzné pravidlá propagačnej akcie
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel propagačnej akcie
„Bistro.sk – Bistro koleso– prémiové ceny“ (ďalej len „akcia“). Tieto pravidlá
sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie (ďalej len
„Pravidlá“). V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na
informačných materiáloch (napr. letáčikoch, plagátoch), v inzerátoch,
rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné
je vždy iba toto úplné znenie Pravidiel.

1. Účel akcie
Účelom akcie je podpora portálu Bistro.sk - organizátora akcie.
2. Organizátor akcie
Organizátorom akcie je spoločnosť Ringier Axel Springer.sk, a.s., so sídlom:
Prievozská 14, 821 09 Bratislava (ďalej len "organizátor").
3. Termín a miesto konania akcie
Akcia prebieha v termíne: 09.01.2017 - 15.01.2017 na území Slovenskej Republiky.
(ďalej len „čas konania akcie“ a „ miesto konania akcie „).
4. Účasť na akcii
Účastníkom akcie je každá osoba, ktorá sa zapojí do akcie v čase konania akcie a to
tým, že sa prihlási do svojho profilu a zatočí Bistro kolesom na portáli Bistro.sk.
5. Vznik nároku na cenu
Do súťaže sa môže zapojiť každý zákazník www.bistro.sk a to tým, sa prihlási a
zatočí Bistro kolesom.
6. Ceny v rámci akcie
Cena v rámci akcie je fotoaparát Chytré hodinky Asus ZenWatch 2 Sparrow

7. Spôsob odovzdania cien
1.
Účastník, ktorý vyhrá cenu bude na telefonický kontakt, ktorý uviedol pri
objednávke kontaktovaný za účelom oznámenia výhry. Následne mu bude zaslaný
informačný email o výhre. Výhra bude výhercovi doručená prostredníctvom
Slovenskej pošty do 30 dní od dňa oznámenia výhry.
2. Ak sa organizátor akcie dozvie, že výherca na účely akcie poskytol nepravdivé
údaje alebo informácie, organizátor akcie bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu z
akcie, pričom jeho nárok na cenu tým zaniká.

8.Dane
Všetky výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov
právneho poriadku SR.

9. Osobitné podmienky akcie
1. Účasť na akcii nie je možné vymáhať právnou cestou ani nie je možné namiesto
cien požadovať náhradné finančné plnenie v hotovosti.
2. Účastníci sa na akcii zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny
v celkovom rozsahu ani v jednotlivých prípadoch vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve, než aké stanoví organizátor.
3. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá
akcie či akciu prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov.
4. Účasťou na akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje
sa ich plne dodržiavať.
5. Účastník súhlasí s tým, že v prípade vzniku nároku na cenu môže byť zverejnené
jeho celé meno, prípadne môžu byť bezplatne zverejnené, použité a šírené jeho
meno, priezvisko, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy, a to v
súvislosti s touto akciou a propagáciou a reklamou organizátora a jeho produktov.
Účastník zároveň súhlasí s využitím osobných údajov, ktoré zadáva pri hlasovaní
v tejto akcii, na marketingové účely.
6. Z akcie sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, ich manželia/manželky,
príbuzní v priamej línii, druhovia/družky a/alebo osoby žijúce s takýmito
zamestnancami
v spoločnej
domácnosti
a ďalej
zamestnanci
spoločností
spolupracujúcich s organizátorom na príprave tejto akcie. Osobám uvedeným v prvej
vete tohto odseku nevznikne nárok na akúkoľvek cenu v rámci tejto akcie.
7. Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti ohľadom splnenia podmienok účasti na tejto
akcii alebo vzniku nároku na cenu v rámci tejto akcie, rozhoduje v konkrétnych
prípadoch o účasti na tejto akcii a/alebo o vzniku nároku na cenu s konečnou
platnosťou zamestnanec organizátora na poste Marketingový riaditeľ. Takéto
rozhodnutia Marketingového riaditeľa sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať.
8. Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na adrese organizátora akcie uvedenej v bode
2 týchto pravidiel alebo na stránke: www.bistro.sk.
V Bratislave 09.1.2017.

