
 

 

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   poukážka na nákup spotrebičov značky Electrolux v hodnote 350€ s DPH u partnera Datas-VT spol. s 

r.o.  hlavná výhra 

  

 

(ďalej ako ,,benefit”) 

 

Pre získanie poukážky na nákup spotrebičov značky Electrolux v hodnote 350€ s DPH u partnera 

Datas-VT spol. s r.o. musí zákazník splniť súčasne nasledovné podmienky: 

 

(i) Stane sa v súťažnom období od 31. 5. 2019 do 17. 6. 2019, 23:59:59 členom vernostného programu 

FRESH a to registráciou novej FRESH karty cez registračný formulár uvedený na 

www.freshobchod.sk/fresh-karta  

 

 

Ďalšie podmienky verejného prísľubu 
 

O vzniku nároku na benefit bude zákazník informovaný telefonicky. Zákazník je oprávnený benefit odmiet-

nuť.  

 

Zákazníci, ktorí sa v súťažnom období od 31. 5. 2019 do 17. 6. 2019 stanú členom vernostného programu 
FRESH Karta sú automaticky zaradení do hry.  
 
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 ale-

bo 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 

verejného prísľubu alebo iným konaním v rozpore s dobrými mravmi 

 

V prípade výhry  musí zákazník pre uplatnenie uskutnočniť u partnera Datas-VT spol. s r.o.  nákup 

v hodnote minimálne 350€ s DPH. 

 

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. 

 

http://www.freshobchod.sk/fresh-karta


 

 

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 vy-

hradzuje 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 doruče-

nia oznámi spoločnosť Potraviny FRESH s.r.o. zákazníkovi jeho kontaktovaním po splnení podmienok pre 

získanie benefitu podľa tohto verejného prísľubu. 

 

Tento verejný prísľub je platný a účinný od 31.5.2019 do 17.6.2019. 

 

V Košiciach, dňa 30.5.2019 

 

Potraviny FRESH s.r.o. 


