Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže
,,Kupuj Zlaté vajcia a vyhraj tablet“
Zmyslom tohto vyhlásenia (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže
,,Kupuj Zlaté vajcia a vyhraj tablet“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom súťažiacim.
Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných
materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených
organizátorom tejto súťaže.
1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA A ZABEZPEČOVATEĽ
SMS SYSTÉMU
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť :
ProOvo, a.s.
Krajinská cesta č. 273
900 21 Svätý Jur
IČO : 34099786
IČ DPH : SK 2020360694
č.ú. : 6603832049/1111
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Bratislave,
oddiel: Sa., vložka č. 1266/B
(ďalej len „vyhlasovateľ“).
Technickým správcom a zabezpečovateľom SMS systému je spoločnosť :
goodgames s.r.o.,
so sídlom Sliezska 9
83103 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
IČO: 45 612 536
oddiel: Sro, vložka 65860/B
2. TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1.4.2014 do 30.4.2014
(ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
Žrebovanie výhercov ako aj náhradníkov prebehne dňa 5.5.2014
Prijímanie SMS správ s kódom z obalu vajec sa končí dňom 30.4.2014 o 24:00 hod.
3. VÝHRY/CENY V SÚŤAŽI
Výhry v súťaži vyhrávajú tí súťažiaci (spotrebitelia), ktorí splnia všetky podmienky
stanovené týmito pravidlami súťaže a budú vylosovaní.
.
Hlavnou výhrou je tablet

Sekundárne výhry
2. smartphone
3. fotoaparát
4. Zlaté vajcia ProOvo
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani
z príjmov 595/2003 Z.z. §8 ods. 1 písm. i) (novela od 1.7.2013), Zákona č. 595/2003 Z.z. §9
ods. 2 písm. m) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o dani z
príjmov č 595/2003 Z.z., výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku
350,- Eur nepodliehajú zdaneniu.
Jeden súťažiaci môže poslať toľko kódov z obalov, koľko balení si zakúpi.
Výrobkami zaradenými do súťaže sú Zlaté vajcia ProOvo, veľkosti M, v balení po 15 ks vo
veľkonočnom balení (ďalej tiež ako „súťažný výrobok“) .
Zakúpenie 1 kusu vyššie uvedeného súťažného výrobku oprávňuje spotrebiteľa k účasti v
súťaži za podmienok ustanovených týmto štatútom.
4. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu
súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu (ďalej len „oprávnený
účastník“).
Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky:
zakúpi minimálne 1 kus súťažného výrobku (ďalej len „súťažný nákup“)
a v dobe trvania súťaže pošle sms na číslo 7408 v tvare:
ZLATEVAJCIAmedzeraKOD
napr.:
ZLATEVAJCIA 12345
(ďalej len „súťažná SMS správa“) a uchová si obal zo súťažného výrobku, ktorý bude
potrebné doložiť v prípade výhry.
Do SMS súťaže sa môžu zapojiť všetci užívatelia mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s.,
Orange Slovensko, a.s., Telefónica Slovakia, s.r.o., pričom za súťažiaceho je považované
jedinečné telefónne číslo. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní opätovného
súťažného nákupu.
Každý súťažný nákup oprávňuje súťažiaceho k odoslaniu jednej súťažnej SMS správy. V
prípade opakovanej účasti, musí súťažiaci uchovať ďalšie súťažné obaly.
Cena spätnej SMS je 0,10 € s DPH.
Prostredníctvom potvrdzujúcej spätnej SMS správy bude súťažiaci informovaný o zaradení
ním odoslanej SMS správy do súťaže.

Po prijatí neplatnej SMS je súťažiacemu odoslaná bezplatná odpovedná SMS s výzvou na
opravu.
Súťažné SMS správy môže súťažiaci odosielať iba z mobilných telefónov prostredníctvom
mobilných operátorov registrovaných pre územie SR. Zo súťaže sú vylúčené všetky SMS
správy odoslané v inom než predpísanom tvare, SMS správy odoslané inak než z mobilného
telefónu (napr. prostredníctvom internetu), SMS správy doručené mimo doby trvania súťaže.
Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie SMS správ. Zo súťaže
sú ďalej vylúčené všetky SMS správy, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú
pravidlám súťaže stanoveným týmto štatútom. Zo súťaže sú rovnako vylúčení všetci
súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení SMS správy, resp.
súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje vyhlasovateľ súťaže.
Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k vyhlasovateľovi,
technickému správcovi, či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečením tejto
súťaže, a osoby im blízke. Zo súťaže sú rovnako vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek
spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte
uvedené porušia. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili. O
vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže.
Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za prípadnú technickú poruchu na strane mobilných
operátorov.
Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že organizátor, ani mobilní operátori nezaručujú, že v
oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy
dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom
realizácie SMS súťaže a zároveň, organizátor ani mobilní operátori neručia za žiadnu škodu
spôsobenú neskorším doručením alebo nedoručením SMS.
Súťažiaci zároveň berie na vedomie skutočnosť, že SMS môže byť doručená vzhľadom na
kapacitu systému s oneskorením, t.j. aj po uplynutí času určeného na súťaž
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č.428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom a účinnom znení, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi, za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho
marketingu, t.j. na ponúkanie produktov a služieb a zasielanie informácií o marketingových
kampaniach, vrátane telefónnych kontaktov a marketingu cez SMS správy, emaily, ako aj
inými elektronickými cestami počas 10 rokov od udelenia súhlasu alebo až do jeho odvolania.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré
poskytne v rámci súťaže.
Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na
nosiče informácií/do informačného systému, pričom tieto môže poskytnúť z informačného
systému aj technickému realizátorovi súťaže.
Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú
správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdí, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami
spracúvania svojich osobných údajov, a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa
zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie
požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek
slobodne písomne na adrese Organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako
aj tento svoj súhlas odvolať.
5. ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI
Žrebovanie výhercov a náhradníkov sekundárnych výhier ako aj výhercu hlavnej výhry sa
uskutoční zo všetkých doručených a platných súťažných SMS správ.
O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený telefonicky na číslo mobilného telefónu, z ktorého
bola odoslaná súťažná SMS správa.
Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže,
bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhru získa náhradný
výherca.
Výhry budú výhercom doručené formou poštovej zásielky, alebo budú odovzdané osobne.
Výhra bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom organizátorom. Organizátor si
vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie výhry ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový
záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít s čím
súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas.
Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa
vlastníckeho práva k výhre. Spory o vlastnícke právo k výhre nebudú mať vplyv na
odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v týchto pravidlách, t.j. osobe,
ktorá sa preukáže mobilným telefónom resp. SIM kartou, prostredníctvom ktorej bola
odoslaná výherná SMS, a ktorá splní podmienky získania výhry definované v týchto
pravidlách.
V prípade pochybností pri overení vlastníka mobilného telefónu, resp. SIM karty
vyžrebovaného výhercu, výherca stráca nárok na získanie výhry a organizátor si vyhradzuje
právo rozhodnúť o ďalšom postupe.
6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného
plnenia.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž
zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované
výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania

výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť
výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami.
Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení
výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola
súťažiacim riadne a včas oznámená. Organizátor ani vyhlasovateľ rovnako nezodpovedajú za
nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane
výhercu. Organizátor ďalej nezodpovedá oneskorené doručenie výhier z dôvodov
spočívajúcich na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny
nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou. Nebezpečenstvo škody na
výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej
pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tieto pravidlá je
možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Organizátor si
vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
súťaže.
V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim je organizátor oprávnený
jednostranne vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže a to aj bez jeho vedomia.
Úplné pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas trvania súťaže k dispozícii na
internetovej stránke www.proovo.sk.
Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá nadobúdajú
platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.
V Malinove, 10.3.2014
Ulrik Biel Hansen
Predseda predstavenstva
ProOvo, a.s.

