
 

 

 

VEREJNÝ PRÍSĽUB – Súťaž „ Súťaž s Monster Energy“ 

 

Spoločnosť LABAŠ s.r.o., sídlo: Textilná 1, Košice  040 01, IČO: 36 183 181 

 

v zmysle ust. § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 

týmto vyhlasuje verejný prísľub na získanie výhry: 

 

Hlavná výhra - 1 x herná konzola Sony Playstation 4 Pro 1 TB v hodnote 340 EUR 

Vedľajšia výhra – 1 x chladnička Monster Eenergy Thermo cooler  v hodnote 200 EUR 

Vedľajšia výhra – 3 x slúchadlá Astro gaming headset A10 v hodnote 60 EUR 

Vedľajšia výhra – 5 x hra na hernú konzolu Sony Playstation 4 Pro 1 TB Call of Duty Black Ops 4 v hodnote 40 EUR 

 

Pre získanie hlavnej výhry -  - 1 x herná konzola Sony Playstation 4 Pro 1 TB v hodnote 340 EUR 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 1.3.2019 do 31.3.2019 vykonajú aspoň 1 nákup, v ktorom si zakúpia minimálne 1 ks akéhokoľvek 

produktu značky Monster Energy, t. j. nárok na hernú konzolu Sony Playstation 4 Pro 1 TB v hodnote 340 EUR, po 

splnení ostatných podmienok, vznikne zákazníkovi, ktorý si v období od 1.3.2019 do 31.3.2019 zakúpi minimálne 

1ks akéhokoľvek produktu značky Monster Energy 

 

(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 LABAŠ s.r.o., 

spomedzi všetkých zákazníkov, ktorí splnili podmienky v bodoch (i) až (iv) 

 

Pre získanie vedľajšej výhry - 1 x chladnička Monster Eenergy Thermo cooler  v hodnote 200 EUR 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 1.3.2019 do 31.3.2019 vykonajú aspoň 1 nákup, v ktorom si zakúpia minimálne 1 ks akéhokoľvek 

produktu značky Monster Energy, t. j. nárok na chladničku Monster Eenergy Thermo cooler  v hodnote 200 EUR, po 

splnení ostatných podmienok, vznikne zákazníkovi, ktorý si v období od 1.3.2019 do 31.3.2019 zakúpi minimálne 

1ks akéhokoľvek produktu značky Monster Energy 

 

(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 LABAŠ s.r.o., 

spomedzi všetkých zákazníkov, ktorí splnili podmienky v bodoch (i) až (iv) 

 

Pre získanie vedľajšej výhry - 3 x slúchadlá Astro gaming headset A10 v hodnote 60 EUR musí zákazník splniť 

súčasne nasledovné podmienky 

 

(i) je členom vernostného programu FRESH Karta 

 

(ii) zaradí sa do počtu 3 zákazníkov, ktorí v prevádzkach potravín zapojených do vernostného programu FRESH Karta 

v období od 1.3.2019 do 31.3.2019 vykonajú aspoň 1 nákup, v ktorom si zakúpia minimálne 1 ks akéhokoľvek 

produktu značky Monster Energy, t. j. nárok na slúchadlá Astro gaming headset A10 v hodnote 60 EUR, po splnení 

ostatných podmienok, vznikne zákazníkovi, ktorý si v období od 1.3.2019 do 31.3.2019 zakúpi minimálne 1ks 

akéhokoľvek produktu značky Monster Energy 

 

(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 LABAŠ s.r.o., 

spomedzi všetkých zákazníkov, ktorí splnili podmienky v bodoch (i) až (iv) 

 

Pre získanie vedľajšej výhry – 5 x hra na hernú konzolu Sony Playstation 4 Pro 1 TB Call of Duty Black Ops 4 

v hodnote 40 EUR musí zákazník splniť súčasne nasledovné podmienky 

 

(i) je členom vernostného programu FRESH Karta 

 

(ii) zaradí sa do počtu 5 zákazníkov, ktorí v prevádzkach potravín zapojených do vernostného programu FRESH Karta 

v období od 1.3.2019 do 31.3.2019 vykonajú aspoň 1 nákup, v ktorom si zakúpia minimálne 1 ks akéhokoľvek 

produktu značky Monster Energy, t. j. nárok na hru na hernú konzolu Sony Playstation 4 Pro 1 TB Call of Duty Black 

Ops 4 v hodnote 40 EUR, po splnení ostatných podmienok, vznikne zákazníkovi, ktorý si v období od 1.3.2019 do 

31.3.2019 zakúpi minimálne 1ks akéhokoľvek produktu značky Monster Energy 

 

(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 LABAŠ s.r.o., 

spomedzi všetkých zákazníkov, ktorí splnili podmienky v bodoch (i) až (iv) 

 

 

 



 

 

 

 

Ďalšie podmienky verejného prísľubu: 

 

Súťažiaci sa môže stať výhercom iba raz, t. j. jeden súťažiaci môže vyhrať iba 1x  buď hlavnú výhru alebo 1 x 

vedľajšiu výhru. 

 

Žrebovanie prebehne po skončení súťaže do 15.4.2019 na centrále spoločnosti Labaš s.r.o. 
 

O vzniku nároku na výhru bude výherca informovaný. Výherca je oprávnený výhru odmietnuť.  

 

Súťažiaci  zapojením sa do tohto verejného prísľubu udeľuje súhlas s pravidlami tohto verejného prísľubu. 

 

Spoločnosť LABAŠ s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytnúť výhru súťažiacemu, ktorý nespĺňa alebo poruší  podmienky 

tohto verejného prísľubu.  

 

Spoločnosť LABAŠ  s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytnúť výhru súťažiacemu, 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 LABAŠ s.r.o. so zákazníkom za účelom oznámenia a poskytnutia výhry 

zákazníkovi. 

 

Súťažiaci, ktorý sa zapojí do tohto verejného prísľubu, berie na vedomie prípadnú povinnosť výhru zdaniť v súlade s 

príslušnými  právnymi predpismi v prípade, ak jej hodnota presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase  

zverejnenia podmienok verejného prísľubu je od dane z príjmu oslobodené plnenie do výšky 350 EUR). 

 

Spoločnosť LABAŠ s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť platnosť a účinnosť verejného prísľubu kedykoľvek aj bez 

uvedenia dôvodu. 

 

Výhry do súťaže venovala spoločnosť  Monster Energy Europe Limited, organizačná zložka, so sídlom: Dvořákovo ná-
brežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 45599840. 
 

Súťažiaci nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú výhru okrem výhry definovanej v podmienkach tohto verejného 

prísľubu. 

 

Spoločnosť LABAŠ  s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť výhru inou  výhrou porovnateľného typu a hodnoty. 

 

Súťažiaci nemá právo na reklamáciu výhry, ani právo na náhradu škody spojenej s používaním výhry súťažiacemu, ani 

právo na náhradu nákladov v súvislosti so splnením podmienok tohto verejného prísľubu alebo iných nákladov 

súťažiaceho v súvislosti s týmto verejným  prísľubom. 

 



 

 

Výherca bude po skončení žrebovania, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania, 

kontaktovaný zástupcom spoločnosti LABAŠ s.r.o., ktorý dohodne s  výhercom spôsob odovzdania výhry. Doručovanie 

výhier bude prebiehať buď 1/ prevzatím výhry výhercom v sídle spoločnosti alebo 2/ doručením výhry dodávateľom 

výhry alebo 3/ doručením výhry organizátorom s povinnosťou úhrady poštovného výhercom. Spôsob doručenia si zvolí 

výherca. Doručenie dodávateľom výhry je možné len ak dodávateľ výhry s doručením súhlasí. 

 
V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi doručiť, výherca si ju môže prebrať osobne v mieste sídla spoločnosti LABAŠ 

s.r.o., a to najneskôr do 30 dní odo dňa vrátenia nedoručenej výhry na centrálu spoločnosti  LABAŠ s.r.o. 

 

O výhrach, ktoré nebudú výhercami riadne prevzaté, rozhodne Organizátor a to tak, že bude vyžrebovaný nový výherca 

tejto výhry alebo táto výhra bude zaradená do inej súťaže organizovanej Organizátorom.  

 

Tento verejný prísľub je platný a účinný od 1.3.2019 do 31.3.2019 

 

V Košiciach, dňa  28.2.2019 

 

LABAŠ  s.r.o.   

 

 


