ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Čokoládové Vianoce“
Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Čokoládové Vianoce“.
Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej
spotrebiteľskej súťaže na plagátoch, letákoch, billboardoch, web stránke, prospektoch a iných
materiáloch určených spotrebiteľom. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných
dodatkov k tomuto štatútu.
I
ÚČEL SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
1. Cieľom spotrebiteľskej súťaže „Čokoládové Vianoce“ (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora
predaja produktov Deva, konkrétne:
- Vianočná kolekcia Vianočná Pohoda horká 490g, EAN kód 8586008960536
- Vianočná kolekcia Vianočná Pohoda mliečna 490g, EAN kód 8586008960529
- Vianočné sviečky DEVA DE LUXE mliečne 200g, EAN kód 8586008961595
- Vianočné sviečky DEVA DE LUXE horké 200g, EAN kód 8586008960369
- Vianočné salónky fondánové 400g, EAN kód 8586008960734
- Vianočné salónky mliečne 400g, EAN kód 8586008960727
- Vianočné salónky želé 400g, EAN kód 8586008960710
- Čokoládové figúrky mliečne 200g, EAN kód 8586008961519
- Čokoládové figúrky horké 200g, EAN kód 8586008961526
- DEVA Arabelky 235g, EAN kód 8586008962035
- DEVA Mikuláš mliečny 50g, EAN kód 8586008962172
- DEVA Mikuláš biely 50g, EAN kód 8586008962196
(ďalej len „súťažné výrobky“).
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl. VII odsek 1 tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci“).
4. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.
II
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

1. Vyhlasovateľom, organizátorom a technickým zabezpečovateľom súťaže je spoločnosť
ChocoSuc Partner s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01 Trebišov, IČO: 36 617 016, zapísaná
v obch. reg. Okresného súdu Košice I. odd.Sro vo vložke č.18398/V.
III
ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽE
1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 28.10.2016 do 10.01.2017.

.

IV
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Do súťaže budú zaradené riadne opečiatkované Súťažné zásielky odoslané poštou najskôr
dňa 28.10.2016 a najneskôr dňa 10.01.2017.
.
2. Za riadne a včas odoslanú súťažnú zásielku sa považuje tá zásielka, ktorá bude odoslaná v
termíne podľa bodu 1 tohoto Článku, a zároveň bude doručená na súťažnú adresu
„Čokoládové Vianoce“, ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01 Trebišov.
3. Súťažná zásielka pre zaradenie do súťaže musí obsahovať:
- 1 EAN kód vystrihnutý zo Súťažných výrobkov označených etiketou informujúcou o súťaži,
a vypísané osobné údaje: čitateľné meno, priezvisko, kompletná adresa, telefónne číslo,

emailová adresa.
4. Každý jeden účastník má právo získať len jednu výhru, pričom v prípade viacnásobného
vyžrebovania mu pripadne výhra s vyššou hodnotou. Žrebuje sa dovtedy, pokým nie je
vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky Súťaže.
5. Na súťažné zásielky, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto Štatútu, sa nebude prihliadať
a nebudú zaradené do súťaže, resp. žrebovania.
6. Súťažné zásielky účastníkov súťaže budú žrebované o výhry za prítomnosti notára, dňa
21.01.2017. Žrebovanie prebehne v poradí od najvyšších výher k najnižším.
7. Všetci výhercovia budú o výhre informovaní písomne. Výsledky žrebovania budú zverejnené
na internetovej stránke www.deva-sk.eu od 01.02.2017 do 26.02.2017. Výhry budú doručené
výhercom najneskôr do 8 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote
30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Vyhlasovateľa Súťaže.
V
VÝHRA
1. Výhry:
3 x FANN Parfuméria poukážka v hodnote 300 eur
3 x televízor
3 x tablet
3 x kávovar
3 x sedací vak
3 x multifunkčný nôž
3 x šport-testerové hodinky
3 x rádiobudík
3 x gymnastická lopta
2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže, ktoré sú
uverejnené na internetovej adrese www.deva-sk.eu a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je
oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch, na
internetovej stránke ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže,
bez nároku na odmenu.
VI
PROPAGÁCIA SÚŤAŽE

1. Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od októbra 2016 do januára 2017 a uskutoční sa okrem
iného aj vo forme plagátov, letákov, na billboardoch, vo forme printovej reklamy – POS
materiály ako aj uverejnením na webstránke www.deva-sk.eu.
VII
OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽE
1. Zamestnanci vyhlasovateľa a organizátora súťaže a technického zabezpečovateľa súťaže,
ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
2. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo
osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade,
ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe
písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú
hodnotu príslušnej výhry.
3. Zaslaním súťažných podkladov súťažiaci bezodplatne udeľuje súhlas, aby spoločnosť
ChocoSuc Partner s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01 Trebišov, IČO: 36 617 016, zapísaná
v obch. reg. Okresného súdu Košice I. odd.Sro vo vložke č.18398/V v zmysle zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), spracúvala
osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch za účelom vytvorenia databázy klientov a
následne ich podobu udelenia tohto súhlasu využívala na marketingové akcie spojené so
súťažou a vyhodnotením súťaže, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do
písomného odvolania jeho súhlasu. Zaslaním súťažných podkladov súťažiaci zároveň
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prehlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu § 10 ods. 1 zákona a že
poskytované údaje sú správne a aktuálne.
Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady ani daňové povinnosti, ktoré týmto
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
Vyhlasovateľ súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého súťažiaceho, ktorý
by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v
rozpore s dobrými mravmi, či ktorý by svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno
Vyhlasovateľa súťaže.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že
nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ
súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Vyhlasovateľ
súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
využitím.
Výherca nemá nárok na vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry.
Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či
akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné
stanovisko vyhlasovateľa súťaže.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže,
prípadne súťaž prerušiť alebo odložiť.
VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u vyhlasovateľa
súťaže.

V Trebišove, dňa 26.10.2016

ChocoSuc Partner, s.r.o.

