Štatút propagačnej súťaže s názvom „Využívaj služby
Empark, zbieraj pečiatky a získaj originálne
darčeky!“
1. Úvod
1.1
Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže „Využívaj služby Empark, zbieraj pečiatky a získaj originálne
darčeky “. Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže (ďalej už len „pravidlá súťaže“)
„Využívaj služby Empark, zbieraj pečiatky a získaj originálne darčeky“ (ďalej už len „súťaž“).
1.2

Pravidlá súťaže sú zverejnené v tomto plnom znení na internetovej stránke www.empark.sk

2. Usporiadateľ súťaže
2.1
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012,
91705 Trnava – Modranka, IČO: 36238813 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka
číslo: 14319/T, oddiel: Sro (ďalej len „usporiadateľ súťaže“).
3. Miesto konania a doba trvania súťaže
3.1
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, v areáli Empark, Seredská 247/4012, 91705 Trnava –
Modranka.
3.2
Doba trvania súťaže je stanovená od 04.05.2018 do 31.10.2018 vrátane. Usporiadateľ súťaže si
vyhradzuje právo dobu trvania súťaže predĺžiť.
4. Uplatnenie výhry
4.1

Výhru si možno uplatniť najneskôr do 10.11.2018 alebo do vyčerpania zásob.

5. Podmienky účasti
5.1
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne
úkony. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
5.2 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže a jeho rodinní príslušníci.
6. Podmienky získania výhry a priebeh súťaže
6.1
Vo vybraných prevádzkach areálu Empark získa súťažiaci kartičku na zbieranie pečiatok pri využití
niektorej z nasledovných služieb:
- za 1 tankovanie paliva Diesel alebo Natural do osobného auta v hodnote minimálne 35€ s DPH získa
súťažiaci 1 pečiatku,
- za tankovanie paliva Diesel alebo do nákladného auta získa súťažiaci 1 pečiatku za každých 150 litrov a 2
pečiatky za každých 250 litrov paliva,
- za 1 overenie, kúpu alebo montáž tachografu získa súťažiaci 1 pečiatku,
- za 1 umytie nákladného auta, autobusu alebo dodávky získa súťažiaci 1 pečiatku,
- za 1 víkendové parkovanie nad 36 hodín a jednorazovú platbu nad 18€ s DPH zaplatenú v hotovosti alebo
platobnou kartou získa súťažiaci 1 pečiatku,
- za servisné úkony na nákladnom aute, autobuse alebo dodávke získa súťažiaci za každých 250€ s DPH 1
pečiatku,
- za nákup náhradných dielov ADIP získa súťažiaci za každých 300€ s DPH 1 pečiatku.
6.2

Pečiatku na kartičku získa súťažiaci podľa podmienok uvedených v bode 6.1.
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6.3
Ak súťažiaci nazbiera potrebný počet pečiatok na ním vybraný darček, kontaktuje obsluhu čerpacej
stanice pri vstupe do areálu Empark alebo kontaktuje usporiadateľa súťaže mailom na
marketing@empark.sk alebo telefonicky na čísle +421918947470.
6.4
Za každú jednu kartičku s potrebným počtom pečiatok získa súťažiaci jednu cenu. V prípade
ďalšieho využívania služieb podľa bodu 6.1, získa súťažiaci novú kartičku na zbieranie pečiatok.
7. Popis výhry
7.1

Za 8 pečiatok môže súťažiaci získať čelové svietidlo.

7.2

Za 10 pečiatok môže súťažiaci získať uterák.

7.3

Za 16 pečiatok môže súťažiaci získať multifunkčný nožík.

7.4

Za 18 pečiatok môže súťažiaci získať kozmetickú tašku.

7.5

za 35 pečiatok môže súťažiaci získať fit náramok.

7.6

Za 40 pečiatok môže súťažiaci získať smart hodinky.

8. Zodpovednosť organizátora
8.1
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení
nemožno výhru vymáhať.
8.2
Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži, resp. výhrou, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte.
8.3
Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
9. Záverečné ustanovenia
9.1
Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s pravidlami a
podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky
ani oprávnené záujmy usporiadateľa súťaže.
9.2
Usporiadateľ súťaže týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na
akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako tie, ktoré sú uvedené v tomto štatúte.
9.3
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach
súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže,
predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka súťaže zo súťaže bez nároku na
akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z
nezákonného jednania alebo iného neprijateľného správania zo strany účastníka súťaže ako je napr.
manipulácia s výsledkami poradia alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.
9.4

Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.

9.5

Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Trnave, 25.04.2018

................................................
FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o.
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