Úplne pravidlá súťaže:
„Vyhrajte koncentrovanú radosť!“

I.

Miesto a termín súťaže:

Súťaž prebieha vo všetkých obchodoch COOP Jednota Slovensko, centrála Bajkalská 25, 827 18
Bratislava, IČO: 35 697 547, v období od 20.9.2018 do 4.10.2018.

II.

Výhry:
Hlavná výhra
2x rodinný zájazd do zábavného parku podľa vlastného výberu a podľa možností parku:
Možnosti:
1. Tropical Islands, Nemecko,
2. Disneyland, Francúzsko
3. Legoland, Nemecko,
4. Gardaland Park, Taliansko,
5. Prater, Rakúsko,
6. Europa Park, Nemecko

Hlavná výhra je plnená v rámci voucheru na balíček služieb v hodnote do 1500 EUR vrátane DPH.
Daná výhra sa vzťahuje na maximálne 2 dospelé osoby a maximálne 2 deti do dvanásť rokov (alebo
maximálne 3 dospelé osoby) a obsahuje:
-

Dopravu do daného zábavného parku,

-

Prepravné z hotela do zábavného parku a späť,

-

Ubytovanie na jednu noc v trojhviezdičkovom hotely, prípadne zariadení priamo v zábavnom parku,

-

Polpenzia,

-

Vstupné do zábavného parku ( v prípade, že v parku nie je vstupné, poskytne výhercovi vreckové
adekvátne vyššie)

Pozn.: Ponuka vyššie zmienených služieb a vreckového je pevná a nie je možné ju zmeniť.
Termín a miesto pobytu:
V rámci výherného vocheru bude dohodnuté s každým výhercom termín a miesto pobytu.
Každému výhercovi bude ponúknutý jeden zo zájazdov (viď vyššie) a termín podľa ponuky.

Zábavné parky majú obmedzenú kapacitu v niektorých termínoch, termín teda bude dohodnutý vždy
individuálne podľa možnosti daného parku/ubytovania. Ponúkame taktiež možnosť dokúpenia
miesta/zájazdu pre ďalšieho člena nad rámec výhry.
Vedľajšia výhra
4x Persil gél na rok pranie (1 výhra = 3ks Persil gél 50 pracích dávok).
Každý výherca obdrží 3x Persil prací gél, ktorý bude doručený na adresu danú výhercom.

III.
Účastník súťaže
Účastník súťaže sa stáva občas Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý splní všetky nižšie uvedené
podmienky:
1. V uvedenom období nakúpi jedno rázovo výrobky značiek Persil, Palmex, Rex, Perwoll, Silan,
K2r, Somat, Pur, Bref alebo Clin alebo ich ľubovoľnú kombináciu v minimálnej celkovej hodnote
7,99 EUR. Hodnotou 7,99 EUR sa myslí celková cena s DPH, ktorá je za uvedené výrobky
finálne zaplatená pod odčítaní všetkých prípadných zliav.
2. Zašle súťažnú SMS s kódom bločku.

V tvare COOP medzera ZABAVA medzera DÁTUM NÁKUPU Z BLOČKU medzera MENO
medzera PRIEZVISKO na telefónne číslo +421 908 574 075. Cena SMS je 0,19 EUR vrátane
DPH.
Príklad SMS pre zákazníka s menom Ján Novák a dátumom nákupu 1.10.2018:
COOP ZABAVA 01102018 JAN NOVAK
SMS JE POTREBNÉ PÍSAŤ BEZ DIAKRITIKY.
3. Uchová si originál bločku. Kód bločku v súťažnej SMS musí byť zhodný s originálnym číslom bez tohto bločku nebude výhra vydaná.
4. V prípade výhry výherca zašle originál alebo kópiu bločku na adresu Airbuzz s.r.o., nám. I. P.
Pavlova 5, 120 00 Praha 2 a obálku viditeľne označí nápisom „Súťaž Henkel COOP SK“.
Prípadné dôkazné bremeno pri pochybnostiach, či boli bločky zaslané či nie, nesie zasielajúci.
Z tohto dôvodu sa odporúča zaslať súťažné bločky doporučene.

5. Usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si ku kontrole od každého súťažiaceho všetky súťažné
zaregistrované bločky, a to nielen výherné. V prípade nepredloženia požadovaných bločkov
výhra nebude odovzdaná.

6. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k
usporiadateľovi a zo všetkých spolupracujúcich agentúr a spoločností, ako aj členovia volených
orgánov týchto subjektov a osoby im blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky
zákonník. V prípade, že by sa výhercom mala stať osoba podľa predchádzajúcej vety, právo
požadovať výhru tejto osobe nevzniká a výhra nebude predaná.

7. Usporiadateľom súťaže Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka
91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/ organizátorom a technickým
správcom súťaže je spoločnosť Airbuzz s.r.o., IČO: 290 24 463, so sídlom Jažlovická 28, 149
00, Praha 4, e-mail: henkelsoutez@airbuzz.cz.

IV.

Vyhodnotenie:
a) Hlavná výhra
Výhercovia budú určení na základe tzv. „šťastnej chvíľky“. Pre účely tejto súťaže so šťastnou chvíľkou
sa rozumie vopred presne stanovený časový okamžik vo formáte DD. MM. RRRR HH:MM:SS. Výhru
získa tá registrácia do súťaže, ktorá príde v platnom tvare presne v stanovený výherný čas alebo
najbližšie tomuto času. V prípade, že prídu dve SMS s rovnakou časovou odchýlkou od šťastnej
chvíľky, pričom jedna príde pred šťastnou chvíľkou a druhá po nej, víťaznou sa stáva SMS
prichádzajúca po definovanej šťastnej chvíľke.
Po dobu súťaže je určených celkom 2 šťastných chvíľ pre hlavnú výhru.
Hlavnú výhru smie za dobu konania súťaže vyhrať každý súťažiaci iba 1x, a to vždy s unikátnym
súťažným bločkom.
b) Vedľajšia výhra
Výhercovia budú určení na základe tzv. „šťastnej chvíľky“. Pre účely tejto súťaže so šťastnou chvíľkou
sa rozumie vopred presne stanovený časový okamžik vo formáte DD. MM. RRRR HH:MM:SS. Výhru
získa tá registrácia do súťaže, ktorá príde v platnom tvare presne v stanovený výherný čas alebo
najbližšie tomuto času. V prípade, že prídu dve SMS s rovnakou časovou odchýlkou od šťastnej
chvíľky, pričom jedna príde pred šťastnou chvíľkou a druhá po nej, víťaznou sa stáva SMS
prichádzajúca po definovanej šťastnej chvíľke.
Po dobu súťaže je určených celkom 4 šťastných chvíľ pre vedľajšiu výhru.
Vedľajšiu výhru smie za dobu konania súťaže vyhrať každý súťažiaci iba 1x (v ľubovoľnej kombinácii
výhier), a to vždy s unikátnym súťažným bločkom.

Pokiaľ súťažiaci pošle viac SMS s rovnakým číslom bločku, bude sa počítať iba prvá došlá SMS. Zvyšné
SMS s týmto číslom budú diskvalifikované a podľa toho sa tiež upraví poradie, podľa ktorého sa výhry
prideľujú.
V prípade pochybností o pravosti bločku môže byť účastník kedykoľvek vyzvaný k zaslaní kópie bločku či
poskytnutí doplňujúcich informácii k nákupu. Pokiaľ tak neučiní do 10 dní od vyzvania, budú jeho SMS zo
súťaže vyradené.
Došlé SMS sú zaznamenávané pomocou technického zariadenia umožňujúceho zaznamenať čas prijatia.
SMS súťaž technicky zabezpečuje organizátor.
Výhercovia budú zverejnení vždy nasledujúci týždeň po skončení predošlého súťažného týždňa. Zoznam
výhercov bude uvedený na www.henkel-sutaz.sk.

V.

Odovzdanie výhry

Súťažiaci je povinný najneskôr do 10 dní od obdržania SMS s inštrukciami o výhre zaslať súťažné bločky
(t.j. bločky od súťažných výrobkov, ktorých kódy bločku boli uvedené vo výhernej SMS správe) spolu s
vlastným menom a adresou na kontaktnú adresu organizátora súťaže: Airbuzz s.r.o., nám. I. P. Pavlova 5,
120 00 Praha 2, a obálku viditeľne označiť nápisom „Súťaž Henkel COOP SK“. Prípadné dôkazné bremeno
pri pochybnostiach, či boli bločky zaslané či nie, nesie zasielajúci. Z tohto dôvodu sa odporúča zaslať
súťažné bločky doporučene.
Po doložení súťažných bločkov bude výherca hlavnej výhry kontaktovaný organizátorom za účelom
dohodnutia podrobností a výberu zábavného parku.
Po doložení súťažných bločkov bude vedľajšia výhra výhercovi zaslaná prostredníctvom zásielkovej
služby, popr. predaná. Výhry budú odoslané najneskôr do jedného mesiaca od doručenia a uznania
súťažných bločkov, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier. Prípadná
zmena termínu bude vyhlásená na webových stránkach www.henkel-sutaz.sk.
Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 21 dní od ukončenia a vyhodnotenia súťaže.
Kontakt: henkelsoutez@airbuzz.cz

VI.
Zodpovednosti
Usporiadateľ a organizátor nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené používaním či manipuláciou s
výhrou získanou v rámci súťaže po jej prevzatí.

VII.
Ďalšie podmienky súťaže:
Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa
vlastného uváženia. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zo závažných
dôvodov zmeniť, pozastaviť či zrušiť. Usporiadateľ a organizátor zaistí uhradenie prípadné zrážkové dane
v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Namiesto výhry nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti.
Súťaže sa smú zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území SR.

VIII.
Osobné údaje:
Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý účastník svoj súhlas s tým, aby organizátor alebo im poverená osoba
bezplatne použila obrázky, fotografie a audio a video a nahrávky účastníka, ktoré organizátor získa
v súvislosti s organizovaním a vyhodnocovaním súťaže a prezentovaním výhercom, pre reklamné účely
v prospech organizátora. Účastník rovnako potvrdzuje, že súhlasí s tým ,aby takto poskytnuté údaje boli
spracované organizátorom za účelom vyhodnotenia tejto súťaže. Ďalej potvrdzuje, že tieto údaje poskytli
dobrovoľne, a že je informovaný, že má právo k ich prístupu a môže požadovať ich opravu či úpravu.
Účastník súhlasí s tým, aby tieto údaje boli poskytnuté k spracovaniu tretím osobám.

IX.

Pravidlá

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú dostupné počas celej doby trvania súťaže na internetovej stránke
www.henkel-sutaz.sk. V prípade rozporu medzi textom oficiálnych pravidiel súťaže a textom na tlačených
alebo elektronických reklamných materiáloch platí znenie oficiálnych pravidiel.

