
 

 

Pravidlá súťaže „8. Narodeniny FRESH “ 

(ďalej len „súťaž“ ) 

1. Všeobecné ustanovenia 

 

1.1. Organizátorom súťaže s názvom „8. Narodeniny FRESH “ (ďalej aj ako „súťaž“) je obchodná spoločnosť Potra-

viny FRESH s.r.o., so sídlom Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 45 601 739, zapísaná v Obchodnom registri Okres-

ného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25839/V (Ďalej len „Organizátor“). 

 

2. Čas a miesto konania súťaže 

 

2.1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, vo všetkých maloobchodných predajniach obchodnej siete 

FRESH. Presný zoznám maloobchodných predajní patriacich do siete FRESH nájdete na webovej stránke 

www.freshobchod.sk 

2.2. Súťaž sa uskutoční v období od 22. 06. 2018 - 09. 07. 2018  vrátane, pričom žrebovanie bude vykonané dňa  

25.07.2018 v centrále spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o. na ulici Textilná 1 v Košiciach za účasti notára. 

 

3. Účasť v súťaži 

 

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť len plnoletá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky 

(ďalej len "súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom zákonného zá-

stupcu a tento je tiež oprávnený prevziať ich menom prípadnú výhru, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne 

úkony iným spôsobom. Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve 

na predloženie dokladu totožnosti. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú 

pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Súťaže sa nemôžu zú-

častniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Organizátorovi súťaže, Partnerovi súťaže 

a iným spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby príbuzné k týmto osobám 

v priamom rade, ich súrodenci a manželia. 

3.2. Súťažiaci vstupuje do súťaže nákupom  5 ľubovoľných  výrobkov privátnej značky FRESH na jednom poklad-

ničnom doklade bez ohľadu na stupňovitosť, v niektorej z maloobchodných prevádzok siete FRESH a vyplnením 

a zaslaním pokladničného dokladu v súlade s bodom 3.3 týchto pravidiel a to počas trvania súťaže. Pre zarade-

nie do žrebovania je rozhodujúci dátum uvedený na pokladničnom doklade.  

3.3. Súťažiaci na zadnú stranu pokladničného dokladu obsahujúceho  5 výrobkov privátnej značky FRESH  uvedie 

svoje meno, priezvisko, adresu, vlastnoručný podpis,  prípadne tel. kontakt. Takýto pokladničný doklad zašle 

na adresu: FRESH, Textilná 1, 040 12 Košice pričom na obálke uvedie názov súťaže „Narodeninová súťaž 

FRESH“. Odoslaná zásielka môže obsahovať viacero pokladničných dokladov, do žrebovania bude zaradený 

každý pokladničný doklad súťažiaceho, ktorý obsahuje  5 výrobkov privátnej značky FRESH   na jednom poklad-

ničnom bločku. 

 

4. Výhry, žrebovanie a podmienky ich odovzdania a prevzatia 

 

4.1. Predmetom súťaže sú nasledujúce výhry: 

- 1x Osobný automobil    



 

 

- 8x LED Televízny prijímač (uhl. 99cm) 

- 8x Chladnička s mrazničkou 

- 8x Práčka 

- 8x Tablet 

- 1x Kávovar 

- 1x Mobilný telefón 

- 8x Vysávač 

- 8x Mikrovlnná rúra 

- 3x Bluetooth reproduktor 

- 6x Sladký box Marlenka 

- 8x Súdok Heineken  

 ( ďalej len „výhra“ alebo „cena“ ) 

 

4.2. Do žrebovania o ceny postupuje každý súťažiaci spĺňajúci podmienky účasti v súťaží podľa týchto pravidiel, 

ktorý zašle vyplnený pokladničný doklad obsahujúci 5 ľubovoľných výrobkov privátnej značky FRESH  ,  zakú-

pené v niektorej z maloobchodných prevádzok obchodnej siete FRESH,  na adresu a spôsobom uvedeným 

v bode 3.2. a 3.3  týchto pravidiel. 

4.3. Žrebovanie sa uskutoční s vylúčením verejnosti dňa 25. 07. 2018 v centrále spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o., 

Textilná 1, Košice, za účasti organizátora a  pod dohľadom notára.  Bude vyžrebovaných  68 výhercov. 

4.4. Zoznam výhercov bude uverejnený na stránke www.freshobchod.sk v znení : meno, iniciála priezviska, miesto 

bydliska.  

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

kontaktovaný zástupcom spoločnosti Potraviny FRESH s.r.o., ktorý dohodne s  výhercom spôsob odovzdania 

cien. O cenách, ktoré nebudú výhercami riadne prevzaté, rozhodne Organizátor a to tak, že bude vyžrebovaný 

nový výherca tejto ceny alebo táto cena bude zaradená do inej súťaže organizovanej Organizátorom. Doručo-

vanie 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. 

4.6. Výhry tejto súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Právo na výhru v tejto súťaži nie je možné previesť na 

tretiu osobu, ani nie je možné žiadať výmenu výhry za peňažnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností 

o splnení pravidiel súťaže rozhodne Organizátor súťaže. 

4.7. 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 vyplývajúcej z výhry podľa príslušných právnych predpisov Slo-

venskej republiky. 

 

5. Záverečné ustanovenia 

 

5.1. V prípade, ak sa zistí, že súťažiaci konal v rozpore s týmito pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru a je                          

zo súťaže vylúčený.  

5.2. Ak súťažiaci odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý Organizátorovi poskytol, zo súťaže 

bude vylúčený.  

5.3. Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytne Organizátorovi v rámci súťaže musia byť pravdivé, a v prípade ich 

zmeny je povinný o ich zmene bezodkladne Organizátora informovať. 

5.4. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel súťaže. 

Akýkoľvek zásah do pravidiel Organizátor oznámi prostredníctvom zverejnenia nových pravidiel na svojej we-

bovej stránke www.freshobchod.sk.  

5.5. Výsledky súťaže sú bez možnosti odvolania. 

5.6. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im účasťou v súťaži vzniknú.  

5.7. V prípade záujmu o bližšie informácie môžu súťažiaci volať na telefónne číslo: 

 0910 860 002. 

http://www.freshobchod.sk/


 

 

5.8. Orgánom dohľadu nad činnosťou Organizátora je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický 

kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice.  

5.9. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora a v sídle spoločnosti Potraviny FRESH 

s.r.o., ako aj na stránke www.freshobchod.sk. Základné pravidlá súťaže sú uverejňované aj v letákoch FRESH 

vydávaných Organizátorom súťaže. 

 

V Košiciach, dňa  31. 05. 2018 

 

 

     ............................................................. 

     za Organizátora – Potraviny FRESH s.r.o. 

 

       

http://www.freshobchod.sk/

