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Pravidlá súťaže:

„EŠTE KRAJŠIE NÁKUPY“ pre predajne KRAJ
„Plaťte kartou jedna radosť“ pre predajne TERNO, MOJA SAMOŠKA
Článok I. Organizátor súťaže

1. Spotrebiteľskú súťaž „EŠTE KRAJŠIE NÁKUPY“ a „Plaťte kartou jedna radosť“ organizuje
spoločnosť Terno Real Estate, s. r. o. so sídlom Bratská 3, 851 01, Bratislava, IČO: 50 020 188,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 107153/B
(ďalej len „organizátor“).
2. Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré ustanovujú práva a
povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže „EŠTE KRAJŠIE NÁKUPY“ a „Plaťte kartou jedna
radosť“ (ďalej len spolu „spotrebiteľská súťaž“ alebo „súťaž“) Organizátor usporadúva
spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, na ktorú sa nevzťahujú podmienky
zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.
Článok II. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý
splní podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „účastník“). Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická
osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len
„súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“ alebo „zákazník“).
2. Do súťaže sa môže zapojiť každý zamestnanec a rodinní príslušníci zamestnancov spoločnosti
Terno Real Estate s.r.o. , ktorí splnia podmienky a pravidlá súťaže.
Článok III. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

1. Spotrebiteľská súťaž sa začína 15. 10. 2018 a končí 30. 11. 2018. Platí vo všetkých predajniach
KRAJ, TERNO a MOJA SAMOŠKA (ďalej len „predajňa“).
2. Zoznam predajní nájdete na www.terno.sk v sekcii Predajne alebo na www.krajpotravin.sk v
sekcii Predajne.
Článok IV. Pravidlá súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník, ktorý v období od 15. 10. 2018 – 30. 11. 2018 (vrátane)
nakúpi v predajniach KRAJ a pri nákupe sa preukáže vernostnou KRAJ alebo TERNO kartou.
Jedine prostredníctvom tejto karty bude môcť byť zaregistrovaný do žrebovania.
2. Ak ešte vernostnú KRAJ alebo TERNO kartu zákazník nemá, stačí si ju pri pokladni vypýtať
a vyplniť žiadosť o jej vydanie. Po jej obdržaní sa môže zákazník do tejto súťaže inheď zapojiť a
zároveň čerpať aj množstvo ďalších výhod, ktoré vernostná KRAJ alebo TERNO kartu prináša.
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3. Podmienkou zaregistrovania do žrebovania je, aby zákazník za nákup zaplatil platobnou kartou
Maestro alebo MasterCard. V prípade použitia iných platobné kariet od iných spoločností,
platieb v hotovosti alebo stravnou poukážkou nebude zákazník do súťaže zaradení.
4. Za každý takto zrealizovaný nákup je zákazník opakovane zaradený do žrebovania. Tým si
účastník zvyšuje svoje šance na výhru v spotrebiteľskej súťaži.
5. O výhre smartfónu alebo sady darčekových poukážok v hodnote 50 €, v prípade ak bude
zákazník vyžrebovaný, budeme zákazníka informovať prostredníctvom kontaktov, ktoré
zákazník uviedol pri registrácii vernostnej KRAJ alebo TERNO karty.
6. Výhercom akejkoľvek výhry sa môže stať len ten zákazník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní
podmienky súťaže a bol organizátorom vyžrebovaný.
Článok V. Výhry a žrebovanie

1. Výhrou v súťaži je 3 x smartfón Samsung S9 alebo 100 x darčeková poukážka v hodnote 50 EUR
na ďalší nákup v predajniach KRAJ, TERNO a MOJA SAMOŠKA. Darčeková poukážka sa bude dať
využiť v tej predajni, v ktorej bol realizovaný výherný nákup (príklad č. 1: ak zákazník realizoval
nákup v predajni KRAJ, splnil podmienky súťaže a bol vyžrebovaný ako výherca darčekovej
poukážky, tak túto poukážku môže využiť iba v predajniach KRAJ; príklad č. 2: ak zákazník
realizoval nákup v predajni TERNO, MOJA SAMOŠKA, splnil podmienky súťaže a bol vyžrebovaný
ako výherca darčekovej poukážky, tak túto poukážku môže využiť iba v predajniach TERNO,
MOJA SAMOŠKA).
2. Zákazník má právo na výhru, iba ak výhru získal postupom podľa pravidiel súťaže.
3. Žrebovanie sa uskutoční priestoroch organizátora dňa 6.12.2018.
4. Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre upovedomení prostredníctvom kontaktných údajov
uvedených na vernostnej KRAJ alebo TERNO karte.
5. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu
podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora. Zápisnica zo žrebovania bude uložená u
organizátora k nahliadnutiu.
Článok VI. Odovzdanie výhry

1. Výhra bude výhercovi odovzdaná nasledovne
a. smartfón Samsung S9 – osobne na centrále organizátora (TERNO real estate s.r.o.
Office BOX - Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava), prípadne podľa dohody na obľúbenej
predajni KRAJ, TERNO, MOJA SAMOŠKA.
b. darčeková poukážka v hodnote 50 EUR – prostredníctvom poštového doručovateľa na
základe kontaktných údajov uvedených na vernostnej KRAJ alebo TERNO karte. Za
správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výhercovi výhra odovzdaná,
organizátor nezodpovedá.
2. Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu
skutočnosti, že je osobou, ktorá má nárok na výhru. V sporných prípadoch si organizátor
vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
3. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa kedy budú ukončené
všetky náležitosti potrebné na jej odovzdanie výhercovi.
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Článok VII. Zodpovednosť organizátora súťaže

1. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia §845 OZ v platnom znení nemožno výhry
vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so
súhlasom organizátora súťaže.
2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže.
3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
Článok VIII. Dane

1. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov
č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia
sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
2. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa §8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z
príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a
iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.
Článok IX. Osobitné ustanovenia

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných
osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú
súťaž.
2. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže
konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol
nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto
výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.
3. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená
organizátorom.
Článok X. Osobné údaje

1. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj súhlas na použitie
a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely
organizátora, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien.
2. Zákazník pred svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži zobral na vedomie, že pre účely
spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov uvedených vo
vernostnej KRAJ alebo TERNO karte, čím berie na vedomie aj informáciu o spracovaní osobných
údajov súťažiacich, ktorá tvorí súčasť pravidiel spotrebiteľskej súťaže a ktorá sa nachádza na
www.terno.sk v sekcii Ďalšie informácie ® Ochrana osobných údajov alebo na
www.krajpotravin.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
3. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie
svojich osobných údajov organizátorovi súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže
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a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v
hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch na sociálnych
sieťach organizátora.
Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Organizátor je oprávnený bez náhrady jednostranne pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže.
Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so
súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
2. Túto prípadnú zmenu zverejní organizátor na www.terno.sk alebo www.krajpotravin.sk, pričom
organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie,
a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty.
3. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito
oficiálnymi pravidlami.
4. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii
na internetovej stránke organizátora a zároveň sú uložené na každej predajni v písomnej
podobe.
5. Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na
www.terno.sk a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na www.terno.sk alebo
www.krajpotravin.sk.

V Bratislave, dňa 09.10.2018
Terno Real Estate s.r.o.

