PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
na území Slovenskej republiky
s názvom: „Vyhraj s Coca-Colou“
(ďalej ako “Súťaž“)
I.

USPORIADATEĽ

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČ: 411 89 698, so sídlom Českobrodská 1329, 19821 Praha
9 – Kyje, Česká republika, IČ: 411 89 698, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, sp. zn. C 3595,
konajúca prostredníctvom organizačnej zložky
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka
so sídlom organizačnej zložky Tuhovská 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 252 160
DIČ:
4020136923 IČ DPH: SK4020136923
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3293/B
(ďalej ako „Usporiadateľ); usporiadala Súťaž pre spotrebiteľov (Súťažiaci)
II.

OBDOBIE KONANIA a MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

1.
2.

Usporiadateľa usporiadava súťaž v termíne od 01.05.2019 00:00:00 hod. do 26.05.2019 23:59:59
hod. vrátane; alebo do vyčerpania Výhier (ďalej ako „Obdobie konania Súťaže“).
Súťaž prebieha vo vybraných prevádzkach HORECA na území Slovenskej republiky- v Bratislave
(32 prevádzok) a v Košiciach (18 prevádzok) 1 (ďalej ako “Miesto konania”) a to v súlade s nižšie
uvedenými pravidlami.

III.

SÚŤAŽIACI

1.

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - spotrebiteľ vo veku nad 15 rokov, ktorý je spôsobilý na
daný právny úkon – nákup súťažného produktu. (ďalej ako „Súťažiaci“)..
Pri nákupe na účet inej fyzickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere
k Usporiadateľovi, ani prevádzkam zúčastneným na Súťaži, ako aj osoby im blízke.

2.
3.

IV. REALIZÁCIA SÚŤAŽE / VSTUP DO SÚŤAŽE
1.
2.
3.

4.

1

Súťaž bude komunikovaná v zapojených vybraných prevádzkach na podporných propagačných
materiáloch.
Súťaž slúži na podporu predaja Súťažných produktov Usporiadateľa, pričom pre účasť v Súťaži je
podmienkou zakúpenie aspoň dvoch Súťažných produktov (§ 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z.).
Spotrebiteľ sa do Súťaže zapojí tak, že v Období konania Súťaže a v Mieste konania Súťaže
jednorázovo (na jeden pokladničný doklad) zakúpi aspoň dva (2) produkty Usporiadateľa: CocaCola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero lemon, Sprite, Fanta) (ďalej ako „Súťažný produkt“) a
uschová si o tomto nákupe predmetný pokladničný doklad (ďalej ako „Súťažný nákup“) a splní
ďalšie podmienky určené v týchto pravidlách. Za každé dva zakúpené Súťažné produkty dostane
kupujúci jeden stierací los. Súťažiaci je povinný si uschovať všetky doklady o vykonaní
Súťažného(ých) nákupu(ov), s ktorými sa zúčastnil Súťaže počas celého Obdobia konania Súťaže.
Predloženie pokladničných dokladov bude Usporiadateľ vyžadovať za účelom preukázania
oprávneného nároku Súťažiaceho na výhru.
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie Súťažného nákupu spĺňajúceho
podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály pokladničných dokladov o zaplatení z online
registračnej pokladnice, resp. z pokladnice – e-kasa (v súlade so zák.č.289/2008 Z.z.; ďalej ako
„ERP“) z ktorých bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného Súťažného nákupu viažuceho
sa k nároku na výhru.

zoznam vybraných prevádzok tvorí prílohu pravidiel
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5.

Každý Spotrebiteľ, ktorý splní podmienky pre vstup do Súťaže mu obsluha v príslušnej zapojenej
vybranej prevádzke do Súťaže odovzdá Súťažný stierací los (1 ks za 2 zakúpené Súťažné
produkty ).

V.

VÝHRY

1.

Spotrebiteľ má možnosť vyhrať 150 cien v rámci jedného promo kitu (5x puk + 10x fan. tyče + 3x
naf. ruka + 3x trúbka + 1x šál + 80x samolepky + 48 zberateľských fľaštičiek)

VI. URČENIE VÝHERCOV
1.
2.
3.
4.

Usporiadateľ pripravil do Súťaže celkom 140 000 kusov Súťažných stieracích losov, ktoré sú
primerane rozdelené medzi všetky vybrané prevádzky. Počet výhier je obmedzený do vyčerpania
zásob Súťažných stieracích losov v každej zúčastnenej prevádzke .
Každý Súťažiaci, ktorý bezvýhradne (úplne a správne) splnil podmienky pre účasť v Súťaži má
šancu vyhrať výhru.
Výhercovia v Súťaži budú určení náhodne - po zotretí Súťažného stieracieho losu môže každý
Súťažiaci vyhrať okamžité výhry, podľa dostupnosti na príslušnej vybranej prevádzke
zapojenej do Súťaže.
Výhry odovzdá zamestnanec prevádzky zapojenej do Súťaže osobne Výhercovi po
predložení výherného Súťažného stieracieho losu a pokladničného bloku - priamo na mieste. Pri
odovzdaní môžu byť zhotovované fotografie na marketingové účely súvisiace s propagáciou
Súťaže a produktov Usporiadateľa, ktoré bude môcť použiť Usporiadateľ. V tejto súvislosti,
Súťažiaci súhlasí v zmysle Občianskeho zákonníka s vyhotovením a použitím jeho podobizne,
obrazových snímkov, obrazových a zvukových záznamov alebo prejavov, či písomností jeho
osobnej povahy, so zverejnením prejavov osobnej povahy Súťažiaceho v propagačných
materiáloch, v printových a elektronických médiách spôsobom a v rozsahu obvyklom pre
marketingové využitie.

VII. DAŇ Z VÝHRY A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
1.
2.
3.

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hodnota žiadnej z výhier neprevyšuje sumu 350,- € vrátane DPH (a v prípade ak áno, bude
oznámená Výhercovi individuálne; pričom Usporiadateľ oznámi Výhercovi hodnotu Výhry na účely
jej zdanenia Výhercom v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike).
Usporiadateľ nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti Výhercom.
Upozornenie
Výhry môžu byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z., o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
Ak hodnota nepeňažnej výhry presiahne 350 EUR, Výherca je povinný
 Výhru zdaniť v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a
 zaplatiť z Výhry poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení
Z peňažnej výhry nad 350 EUR zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou (§ 43 zákona
o dani z príjmov) pri jej výplate.
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto príslušnej Výhry akékoľvek iné plnenie. V prípade
nedostupnosti výhry, Výherca nemá nárok na náhradnú výhru.
Usporiadateľ nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia,
ako sú uvedené v týchto pravidlách.
Usporiadateľa Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry výhrami podobného
typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, tak, aby sa mohli
Výhercom účelne odovzdať.
Usporiadateľ nezodpovedajú za vlastnosti Výhier.
Výhry v Súťaži nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech
Usporiadateľa.
Vyobrazenie Výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.)
nemusí presne zodpovedať skutočnej podobe Výhier.
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7.

Usporiadateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so
Súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou chybou), či iné prípadné
nedostatky vzniknuté v súvislosti so Súťažou alebo s jej dostupnosťou pre Súťažiacich.
8. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v Súťaži,
pričom v prípade sporu má Usporiadateľ právo posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť v
akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. O akýchkoľvek pochybnostiach v súvislosti so Súťažou
(napr. nárok na Výhru, vierohodnosť Pokladničného dokladu dokladujúceho Súťažný nákup,
podmienky pre účasť v Súťaži a pod.) a o reklamáciách či námietkach Súťažiacich v súvislosti so
Súťažou rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Falošné Súťažné stieracie losy budú
neplatné a neprípustné, vrátane tých, ktorých vonkajší alebo vnútorný povrch bol akýmkoľvek
spôsobom upravovaný. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa prípustnosti Súťažných
stieracích losov rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ má právo vylúčiť
ktoréhokoľvek zo Súťažiacich v prípade, že by takýto Súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez
povinnosti nahradiť akékoľvek náklady či škodu.
9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania
Súťaže, Súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej
pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na svoje web stránke alebo
v príslušných prevádzkach zapojených do Súťaže. Toto všetko môže Usporiadateľ urobiť bez
nároku Súťažiacich na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla Súťažiacim vzniknúť.
10. Prípadné námietky alebo reklamácie proti priebehu Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať
písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia
Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o
námietke/reklamácii je konečné.
Úplné znenie pravidiel je k dispozícii v každej zúčastnenej prevádzke a na webe Usporiadateľa www.coca-cola-sutaze.sk. Pravidlá môžu byť v súvislosti so súťažou komunikované na propagačných
materiáloch v skrátenej verzii, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné,
konečné a záväzné.
Pravidlá hry sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Prahe dňa 11.4.2019

Usporiadateľ
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PRÍLOHA:
75 RESTAURANT&BAR
BRICK RESTAURANT
Bella Cafe
Arena cafe

Rock Cafe
ARC

PIZZERIA CIAO
LE CAFFE
CAFE GALLERY

Jazz cafe
Avenue
Hoffer cafe
Falkensteiner

IRISH PUB-x
EL DIABLO HACIENDA
17'S BAR-x
BRATISLAVSKA RESTAURACIA *
SLOVAK PUB
BRATISLAVSKY MESTIANSKY PIVOVAR
Scherz Cafe
Zbrojnoš
JULIUS MEINL LOUNGE
Pražský pub
Meštiansky pivovar
Bratislavský trdelník
Cafe Milano

Berek
Nexus

Restauracia SK&HU Etterem
The Alchemist
Gams caffe
Andiamo pizza
Jazz club
Chilli Cafe
Blue Bell
Central pub
Cool Bowling
Admiral Bowling
Iron club
Face club
HSC RESORT
SCHALKAHAZ
Penzión set
Hokejka Pub
Republika východu
HOKEJKA PUB 2
AGADIR
Beer house
LokyPub

4/4

