ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Čokoládové Vianoce s DEVOU“
Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Čokoládové Vianoce s
DEVOU“. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej
spotrebiteľskej súťaže na plagátoch, letákoch, billboardoch, internetových stránkach, facebookovom
profile, 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 s DEVOU“ (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 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 a na internetovej
stránke sutaz.deva-sk.eu, www.deva-sk.eu a facebookovom profile Deva a BonAmi.

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 2.11.2018 do 02.01.2019.

.

IV
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Súťaž bude spočívať v registrovaní a prihlásení sa na internetovej stránke sutaz.deva-sk.eu a
vo vložení a zverejnení fotografie súťažiacim, ktorej súčasťou bude výlučne osoba
súťažiaceho a rozbaleného súťažného výrobku a to na internetovej stránke sutaz.deva-sk.eu.
Do súťaže budú zaradené fotografie súťažiacich vložené a zverejnené súťažiacim najskôr dňa
02.11.2018 a najneskôr dňa 02.01.2019 do verejne prístupnej galérie na internetovej stránke
sutaz.deva-sk.eu.
.

2. Za riadne vloženie a zverejnenie fotografie súťažiacim sa bude považovať okrem iných
podmienok uvedených v tomto štatúte aj uvedenie v prednastavenom formulári na internetovej
stránke sutaz.deva-sk.eu mena a priezviska súťažiaceho, emailovej schránky súťažiaceho a
súhlasu súťažiaceho so spracovávaním osobných údajov poskytnutých súťažiacim a to
vyhlasovateľovi súťaže v znení uvedenom vo formulári na internetovej stránke sutaz.devask.eu. Fotografia bude zaradená do súťaže a zverejnená na internetovej stránke súťaže

sutaz.deva-sk.eu až po schválení vyhlasovateľom súťaže, z ktorej môže byť aj neskôr
vylúčená alebo stiahnutá, ak bude porušovať právne normy a/alebo morálne a/alebo etické
a/alebo iné normy a hodnoty, ktoré sú širokou verejnosťou chápané ako vzor správania
a zároveň vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo neskôr stiahnuť alebo vylúčiť
fotografiu a vyradiť zo súťaže, ak nadobudne presvedčenie, že fotografia porušuje hodnoty, ku
ktorým sa hlási a/alebo ich uznáva vyhlasovateľ súťaže.

3. Súťažiaci s fotografiou alebo viacerými fotografiami má právo získať len jednu výhru.
4. Fotografia súťažiaceho, ktorá nespĺňa podmienky podľa tohto Štatútu alebo ak súťažiaci
nesplní iné podmienky uvedené v tomto Štatúte, tak fotografia nebude zaradená do súťaže
alebo bude z nej vylúčená alebo stiahnutá. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť
fotografiu do súťaže aj bez udania dôvodu.

5. Výhernou fotografiou sa stane jedna (1) fotografia, ktorá spĺňa podmienky súťaže uvedené
v tomto štatúte a získa najviac hlasov spomedzi fotografií všetkých súťažiacich od hlasujúcich.
Hlasovanie osôb týkajúcich sa fotiek v súvislosti so súťažou Čokoládové Vianoce s DEVOU
bude prebiehať na internetovej stránke sutaz.deva-sk.eu. Hlasujúcimi možu byť všetky fyzické
osoby, ktoré zahlasujú za fotku zverejnenú na internetovej stránke sutaz.deva-sk.eu
v súvislosti so súťažou Čokoládové Vianoce s DEVOU. Vyhlásenie výhernej fotografie podľa
prvej vety tohto bodu bude dňa 11.01.2019 a to zverejnením výhernej fotografie a výhercu na
internetovej stránke sutaz.deva-sk.eu alebo www.deva-sk.eu alebo facebookovom profile
Deva a BonAmi. V prípade, ak najväčší počet hlasov v rovnakom počte získa viac fotografií
rôznych súťažiacich, tak vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť, ktorá fotografia z uvedených
fotografií s najväčším rovnakým počtom hlasov je výhernou fotografiou.

6. Výherca t.j. súťažiaci, ktorého fotografia bude podľa predchádzajúceho bodu určená ako
výherná fotografia bude o výhre informovaný emailom, a to na email ktorý uviedol pri zaradení
sa do tejto súťaže. Výhra bude doručená výhercovi najneskôr do 8 týždňov odo dňa
vyhlásenia výhernej fotografie. Výhra neprevzatá výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania
prepadava v prospech Vyhlasovateľa Súťaže.
V
VÝHRA
1. Výhry:
1 x iPHONE X
2. Účasťou v súťaži t.j. registráciou na internetovej stránke sutaz.deva-sk.eu a zverejnením
fotografie súťažiaceho podľa podmienky tohto štatútu prejavuje každý jej účastník t.j. súťažiaci
súhlas s pravidlami tejto súťaže obsiahnutých v štatúte súťaže, ktoré sú uverejnené na
internetovej adrese www.deva-sk.eu a sutaz.deva-sk.eu s tým, že vyhlasovateľ súťaže je
oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov a súťažiacich v oznamovacích
prostriedkoch, na internetovej stránke sutaz.deva-sk.eu, www.deva-sk.eu, ako aj na
facebookovom profile DEVA a BonAmi 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 novembra 2018 do januára 2019 a uskutoční sa
okrem iného aj vo forme plagátov, letákov, na billboardoch, vo forme printovej reklamy – POS
materiály ako aj uverejnením na internetovej stránke www.deva-sk.eu, sutaz.deva-sk.eu ako
aj na facebookovom profile DEVA a BonAmi.
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. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Výherca nemá nárok na vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry.
7. 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.

8. 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 23.10.2018

ChocoSuc Partner, s.r.o.

