
 

 

VEREJNÝ PRÍSĽUB 
 

 

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: 

 

8x elektrická kolobežka Minisegwaye EK-102 - hlavná výhra (ďalej len « elektrická kolobežka «) 

  

100x pennyboard značky Sulov Pastel -  vedľajšia výhra (ďalej len « pennyboard ») 

 

Obe výhry sú svojou hodnotou oslobodené od Dane z výhry. 

 

(ďalej ako ,,benefity”) 

 

Pre získanie elektrickej kolobežky  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 12.7.2019 do 9.9.2019 nakúpia 5 kusov produktov s logom FRESH na jeden poklad-

ničný doklad.  

 

(iii) zákazník použije pri nákupe min 5ks potravín s logom FRESH, FRESH Kartu 

 

(iv) Vylosovanie zákazníka, ktorý vyhráva elektrickú kolobežku sa uskutoční vždy po skončení súťažného týž-

dňa. Meno výhercu oznámi spoločnosť FRESH s.r.o. na svojom facebook účte https://www.face-

book.com/freshobchod a na www.freshobchod.sk  

Rozpis súťažných týždňov:  

1. súťažný týždeň: 12.7.2019 - 21.7.2019 

2. súťažný týždeň 22.7. 2019 -28.7.2019 

3. súťažný týždeň 29.7.2019 – 4.8.2019 

4. súťažný týždeň 5.8.2019 – 11.8.2019 

5. súťažný týždeň 12.8.2019-18.8.2019 

6. súťažný týždeň 19.8.2019 - 25.8.2019 

7. súťažný týždeň 26.8.2019 – 1.9.2019 

8. súťažný týždeň 2.9.2019 –  9.9.2019 

 

 

Pre získanie pennyboardu 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 12.7.2019 do 9.9.2019 nakúpia 5 kusov produktov s logom Fresh na jeden pokladničný 

doklad.  

 

(iii) zákazník použije pri nákupe min 5ks potravín s logom FRESH, FRESH Kartu 

 

https://www.facebook.com/freshobchod
https://www.facebook.com/freshobchod
http://www.freshobchod.sk/


 

 

(iv) Výhercovia budú vylosovaní po skončení súťaže. Meno výhercov oznámi spoločnosť FRESH s.r.o. na 

svojom facebook účte https://www.facebook.com/freshobchod a na www.freshobchod.sk  

 

 

Ďalšie podmienky verejného prísľubu 
 

O vzniku nároku na benefit bude zákazník informovaný. Zákazník je oprávnený benefit odmietnuť.  

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

 

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 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 verej-

ného 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 vyhra-

dzuje 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. Spôsob doručenia oznámi 

spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. zákazníkovi jeho kontaktovaním po splnení podmienok pre získanie bene-

fitu podľa tohto verejného prísľubu. 

 

Tento verejný prísľub je platný a účinný od 12.7.2019 do 9.9.2019 

 

V Košiciach, dňa 2.7.2019 

 

Potraviny FRESH s.r.o. 

https://www.facebook.com/freshobchod
http://www.freshobchod.sk/

