
 

 

VEREJNÝ PRÍSĽUB – Letná súťaž 
 
 
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o., sídlo: Textilná 1, Košice 040 12, IČO: 45 601 739  
 
v zmysle ust. § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  
 
týmto vyhlasuje verejný prísľub na získanie: 
 
15x exkluzívne elektrické autíčko RSX LIFT s pohonom 4x4 farba modrá 
15x exkluzívne elektrické autíčko RSX LIFT s pohonom 4x4 farba červená 
 
Výhra je svojou hodnotou oslobodená od dane z výhry. 
 
 
(ďalej jednotlivo každá výhra ako ,,benefit”) 
 
Pre získanie benefitu musí zákazník splniť súčasne nasledovné podmienky: 
 
(i) Je členom vernostného programu FRESH karta a držiteľom FRESH vernostnej karty 
 
(ii) zaradí sa do počtu 30 zákazníkov, ktorí v prevádzkach potravín zapojených do vernostného 

programu FRESH Karta v období od 06.08.2021 do 13.09.2020 vykonajú aspoň 1 nákup, v 

ktorom nakúpia min. 5 ks rôznych produktov označených logom privátnej značky FRESH, t. j. 

nárok na výhru, po splnení ostatných podmienok, vznikne zákazníkovi, ktorý za príslušné 

obdobie vykoná v prevádzkach potravín zapojených do vernostného programu FRESH Karta 

aspoň 1 nákup, v ktorom nakúpi min. 5ks rôznych produktov označených logom privátnej 

značky FRESH. V prípade, ak zákazník nakúpi na jeden pokladničný doklad viac ako 5ks 

produktov označených logom privátnej značky FRESH, do zlosovania je zaradený len jeden 

pokladničný blok, t. zn. v prípade, ak zákazník nakúpi na jeden pokladničný blok napr. 12ks 

produktov označených logom privátnej značky FRESH, do zlosovania je zaradený len jeden 

pokladničný blok a nie je možné tento nákup do žrebovania rozdeliť. Ak by bol nákup napr. 

12ks produktov označených logom privátnej značky FRESH rozdelený zákazníkom pri nákupe 

na dva pokladničné bloky, bude zaradený do žrebovania dvakrát. 

 
(i) Zákazník použije pri nákupoch uvedených vyššie svoju FRESH vernostnú kartu 
 
(ii) bude medzi vyžrebovanými 30 zákazníkmi, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vyššie 
 
(iii) Výhercovia budú vyžrebovaní po skončení súťaže v centrále spoločnosti Potraviny FRESH 

s.r.o., Textilná 1, Košice za podmienok uvedených v tomto prísľube.  
 
Žrebovanie a podmienky odovzdania a prevzatia výhier 
 
Žrebovanie sa uskutoční v centrále spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. na ulici Textilná 1 
v Košiciach.  
 
Výhry v tejto súťaži podliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za plnenie prípadných daňových a 
odvodových povinností súťažiacich a úhradu prípadnej dane, odvodov vyplývajúcich z výhry podľa 
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
O vzniku nároku na benefit bude zákazník informovaný telefonicky. Zákazník je oprávnený benefit 
odmietnuť.  



 

 

 
Zákazník zapojením sa do tohto verejného prísľubu udeľuje súhlas s pravidlami tohto verejného 
prísľubu. 
 
Zákazník sa môže stať výhercom výhry iba raz, t.j. ak zákazník vykonal viac nákupov, ktorými 
splnil podmienky pre získanie výhry vo viacerých prevádzkach, môže byť vyžrebovaný ako výherca 
iba raz. 
 
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytnúť benefit zákazníkovi, ktorý 
nespĺňa alebo poruší  podmienky tohto verejného prísľubu.  
 
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytnúť benefit zákazníkovi, ktorý  

(i) svojím konaním 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 
 
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť platnosť a účinnosť verejného 
prísľubu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. 
 
Zákazník nie je oprávnený požadovať akýkoľvek iný benefit okrem benefitu definovaného v 
podmienkach tohto verejného prísľubu. 
 
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť benefit iným benefitom 
porovnateľného typu a hodnoty. 
 
Zákazník nemá právo na reklamáciu benefitu, ani právo na náhradu škody spojenej s používaním 
benefitu zákazníkovi, ani právo na náhradu nákladov v súvislosti so splnením podmienok tohto 
verejného prísľubu alebo iných nákladov zákazníka v súvislosti s týmto verejným prísľubom. 
 
Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. zabezpečí prevzatie výhier. Spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. 
si vyhradzuje určiť spôsob doručenia benefitu zákazníkovi, ktorý splní podmienky pre jeho získanie, 
a to buď (i) osobne v mieste sídla spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. alebo (ii) poštou, resp. 
kuriérom, alebo (iii) doručením výhry dodávateľom výhry. Spôsob doručenia oznámi spoločnosť 
Potraviny FRESH s.r.o. zákazníkovi jeho kontaktovaním po splnení podmienok pre získanie benefitu 
podľa tohto verejného prísľubu. 
 
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 06.08.2021 do 13.09.2021. 
 
V Košiciach, dňa 06.08.2021 
 
Potraviny FRESH s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 


