VEREJNÝ PRÍSĽUB

Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o., sídlo: Textilná 1, Košice 040 12, IČO: 45 601 739
v zmysle ust. § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
týmto vyhlasuje verejný prísľub na získanie:
4x televízor Samsung 4K – vedľajšia výhra
1x osobný automobil Suzuki Vitara 4x4 – hlavná výhra
(ďalej ako ,,benefit”)
Pre získanie televízora Samsung 4K musí zákazník splniť súčasne nasledovné podmienky
(i) je členom vernostného programu FRESH Karta
(ii) zaradí sa do počtu 4 zákazníkov, ktorí v prevádzkach potravín zapojených do vernostného programu FRESH Karta
v období od 5.3.2018 do 4.4.2018 vykonajú aspoň 4 nákupy, každý v minimálnej hodnote 4 €, t. j. nárok na benefit,
po splnení ostatných podmienok, vznikne zákazníkovi, ktorý za príslušné obdobie vykoná v prevádzkach potravín
zapojených do vernostného programu FRESH Karta aspoň 4 nákupy, každý v minimálnej hodnote 4 €.
(iii) nákupy podľa písm. (ii) nebudú stornované
(iv) zákazník použije pri nákupe FRESH Kartu
(v) bude náhodne vyžrebovaný po ukončení súťaže, za prítomnosti notárky v centrále spoločnosti Potraviny FRESH
s.r.o., spomedzi všetkých zákazníkov, ktorí splnili podmienky v bodoch (i) až (iv)
Pre získanie osobného automobilu Suzuki Vitara musí zákazník splniť súčasne nasledovné podmienky
(i) je členom vernostného programu FRESH Karta
(ii) zaradí sa medzi zákazníkov, ktorí v prevádzkach potravín zapojených do vernostného programu FRESH Karta v
období od 5.3.2018 do 4.4.2018 vykonajú aspoň 4 nákupy, každý v minimálnej hodnote 4 €, t. j. nárok na benefit, po
splnení ostatných podmienok, vznikne zákazníkovi, ktorý za príslušné obdobie vykoná v prevádzkach potravín
zapojených do vernostného programu FRESH Karta aspoň 4 nákupy, každý v minimálnej hodnote 4 €.
(iii) nákupy podľa písm. (ii) nebudú stornované
(iv) zákazník použije pri nákupe FRESH Kartu

(v) bude náhodne vyžrebovaný po ukončení súťaže, za prítomnosti notárky v centrále spoločnosti Potraviny FRESH
s.r.o., spomedzi všetkých zákazníkov, ktorí splnili podmienky v bodoch (i) až (iv)
Ďalšie podmienky verejného prísľubu:
Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže v centrále spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o., za prítomnosti notárky.
Žrebovanie sa uskutoční v 5 ťahoch, kde v 1. – 4. ťahu budú vyžrebovaní 4 výhercovia vedľajšieho benefitu – televízor
Samsung 4K a v poslednom piatom ťahu bude vyžrebovaný výherca hlavného benefitu – osobný automobil Suzuki
Vitara 4x4.
Zákazník, ktorý bol 1x, t. j. v 1 ťahu vyžrebovaný a získal vedľajši benefit televízor Samsung 4K, je vylúčený zo získania
vedľajšieho benefitu opätovne, t. j. zákazník sa môže stat výhercom vedľajšieho benefitu iba raz.
Zákazník, ktorý vyhral vedľajší benefit, sa môže stať aj výhercom hlavného benefitu.
O vzniku nároku na benefit bude zákazník informovaný. Zákazník je oprávnený benefit odmietnuť.
Zákazník zapojením sa do tohto verejného prísľubu udeľuje súhlas s pravidlami tohto verejného prísľubu.
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytnúť benefit zákazníkovi, ktorý nespĺňa alebo poruší
podmienky tohto verejného prísľubu.
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytnúť benefit zákazníkovi, ktorý
(i) svojím konaní porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné nekalé
konanie);
(ii) zúčastní sa verejného prísľubu v mene tretej osoby;
(iii) pokúša sa splniť podmienky verejného prísľubu iným konaním v rozpore s podmienkami tohto verejného
prísľubu alebo iným konaním v rozpore s dobrými mravmi
(iv) pri registrácii neuvedie svoje kontaktné údaje alebo uvedie nesprávne kontaktné údaje a z toho dôvodu
nebude možné skontaktovanie sa spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. so zákazníkom za účelom oznámenia
a poskytnutia výhry zákazníkovi
Zákazník, ktorý sa zapojí do tohto verejného prísľubu berie na vedomie prípadnú povinnosť benefit zdaniť v súlade s
príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak jeho hodnota presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase
zverejnenia podmienok verejného prísľubu je od dane z príjmu oslobodené plnenie do výšky 350 EUR).
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť platnosť a účinnosť verejného prísľubu kedykoľvek aj
bez uvedenia dôvodu.
Zákazník nie je oprávnený požadovať akýkoľvek iný benefit okrem benefitu definovaného v podmienkach tohto
verejného prísľubu.
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť benefit iným benefitom porovnateľného typu a hodnoty.

Zákazník nemá právo na reklamáciu benefitu, ani právo na náhradu škody spojenej s používaním benefitu zákazníkovi,
ani právo na náhradu nákladov v súvislosti so splnením podmienok tohto verejného prísľubu alebo iných nákladov
zákazníka v súvislosti s týmto verejným prísľubom.
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje určiť spôsob doručenia benefitu zákazníkovi, ktorý splní podmienky
pre jeho získanie, a to buď (i) osobne v mieste sídla spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. alebo (ii) poštou, resp.
kuriérom. Spôsob doručenia oznámi spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. zákazníkovi jeho kontaktovaním po splnení
podmienok pre získanie benefitu podľa tohto verejného prísľubu.
V prípade, ak sa benefit nepodarí výhercovi doručiť, výherca si ho môže prebrať osobne v mieste sídla spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o., a to najneskôr do 30 dní odo dňa vrátenia nedoručeného benefitu na centrálu spoločnosti Potraviny Fresh s.r.o.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo FRESH Karty, telefonický kontakt pri
zapojení sa do súťaže súťažiaci dobrovoľne udeľuje usporiadateľovi súťaže – spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. súhlas
so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia
mien a názvu obce výhercov, a to všetko počas 1 roka od ukončenia súťaže.
Ak je súčasťou súťaže aj uverejňovanie fotografie súťažiaceho na FB stránke usporiadateľa, súťažiaci uverejnením
svojej súťažnej fotografie na FB stránke usporiadateľa dáva dobrovoľne usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho
fotografie za účelom realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia výhernej fotografie s menom výhercu na FB
stránke usporiadateľa do 1 roka od ukončenia súťaže.
Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných
údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013
Z. z.. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Tento verejný prísľub je platný a účinný od 5.3.2018 do 4.4.2018.

V Košiciach, dňa 2.3.2018

Potraviny FRESH s.r.o.

