
	  

 

Pravidlá súťaže 
 
 
Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže „ Vianoce s 
Kärcherom “ (ďalej len "súťaž"). 
 
1. Usporiadateľ súťaže 
 
1.1 Usporiadateľom súťaže je spoločnosť: KÄRCHER  Slovakia,  s.r.o.   
 
So  sídlom:  Bratislavská  31,  949  01  Nitra   IČO:  43  967  663   
IČ  DPH:  SK  2022541279   
Zapísaný  v  :  OR  OS  Nitra,  Odd.:  Sro,  vložka.  č.:  21575/N   
(ďalej len „Spoločnosť“). 
 
 
 
2. Miesto konania a doba trvania súťaže 
 
 
2.1. Súťaž prebieha len na území Slovenskej republiky. 
 
 
2.2. Doba trvania súťaže je stanovená na obdobie od 16.10. 2017 do 
11.12.2017. 
 
 
 
3. Podmienky účasti na súťaži 
 
 
3.1. Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, s 
trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá splní podmienky súťaže uvedené 
v týchto pravidlách súťaže (ďalej len "súťažiaci"). 
 
3.2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločností patriacich do 
skupiny KÄRCHER Slovakia, s.r.o., ako aj osoby blízke zamestnancov. 
 
3.3. Podmienkou účasti v súťaži je návšteva internetovej stránky 
www.kaercher.com/sk/o-nas/aktualne/vianoce-s-kaercherom.html a 
vyplnenie registračného formulára s identifikačnými  údajmi v rozsahu meno, 
priezvisko, e-mail, telefón, facebook meno/prezývka, ktorý je pre súťažiacich 
prístupný na vyššie uvedenej internetovej stránke. Následne je potrebné na 
našej facebook stránke https://www.facebook.com/KarcherSK/ napísať pod 
súťažnú fotografiu status, pre koho by ste chceli WV2 Premium 10 Years 
Edition vyhrať, alebo komu ju darovať. 
 
3.4. Podmienkou účasti v súťaži nie je nákup tovarov alebo služieb alebo 
zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu. 



	  

 

 
4. Priebeh súťaže 
 
 
4.1. Výhercom sa môže stať ktorýkoľvek súťažiaci, ktorý sa do súťaže 
prihlásil v lehote uvedenej  v bode 2.2 a splnil podmienky súťaže uvedené v 
článku 3. Deň zlosovania je určený na dátum 13.12.2017 Víťaz dostane 
Kärcher WV 2 Premium 10 Years Edition. 
 
4.2. Vylosovaný výherca bude zverejnený najneskôr 13.12.2017 priamo na 
www.karcher.sk ako aj https://www.facebook.com/KarcherSK a bude 
kontaktovaný prostredníctvom e-mailu, prípadne tiež telefonicky. 
 
5. Ďalšie ustanovenia 
 
 
5.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo výhru uvedenú v týchto pravidlách 
nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych 
dôvodov nespočívajúcich na strane Spoločnosti nebude možné danú výhru 
zaobstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia. 
 
5.2. Výhra nie je právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v 
hotovosti ani za neposkytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzatá výhra prepadá v 
prospech Spoločnosti. 
 
5.3. Podmienkou získanej výhry je uvedenie platnej kontaktnej e-mailovej 
adresy. Na túto adresu bude súťažiacemu po ukončení súťaže zaslaná 
informácia o výhre a ďalšom postupe. Neuvedenie kontaktnej e-mailovej 
adresy má za následok prepadnutie výhry. 
 
6. Osobné údaje 
 
 
6.1. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže zároveň súhlasí so spracovaním 
osobných údajov podľa zákona. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Spracovávané sú 
tieto osobné údaje súťažiaceho: meno, priezvisko, emailová adresa popr. 
dobrovoľných osobných údajov: mesto, telefónne číslo. Osobné údaje sú 
spracovávané usporiadateľom súťaže, Spoločnosťou v automatizovane 
vedenej databáze. Účelom spracúvania osobných údajov súťažiaceho sú 
marketingové účely Spoločnosti, najmä zasielanie obchodných oznámení a 
tiež komunikácia so súťažiteľom elektronickými  prostriedkami. Tento súhlas 
so spracovaním osobných údajov udeľuje súťažiaci dobrovoľne na dobu 2 
roky a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese Spoločnosti. Osobné 
údaje súťažiaceho nebudú poskytnuté tretím stranám, sprístupňované ďalším 
príjemcom, nebudú zverejňované (okrem výnimky uvedenej v bode 6.2 
nižšie),nebudú prenášané do tretích krajín (t.j. mimo EÚ).Súťažiacemu sú 
garantované všetky práva zaručené § 28 a  násl. zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



	  

 

Súťažiaci má predovšetkým právo na potvrdenie, či jeho osobné údaje sú 
spracovávané alebo nie a právo na opravu týchto osobných údajov a ďalšie 
práva uvedené v predmetnom zákone. 
 
6.2. Súťažiaci ďalej výslovne súhlasí, že v prípade výhry bude jeho meno a 
priezvisko zverejnené na internetových stránkach www.karcher.sk, 
https://www.facebook.com/KarcherSK. 
 
7. Záverečné ustanovenia 
 
 
7.1. Účasťou v súťaži súťažiaci, ktorí udelili svoj súhlas pre zasielanie 
informačnej elektronickej pošty (Newslettrov) zároveň súhlasí so zasielaním 
elektronickej pošty za účelom priameho marketingu v zmysle ustanovenia § 
62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách  v znení 
neskorších predpisov. 
7.2. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami 
súťaže a zaväzuje sa ich riadne  dodržiavať.  Osoby  nesplňujúce  podmienky  
účasti  v  súťaži  alebo  konajúce  v  rozpore s týmito pravidlami súťaže 
nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ by sa ukázalo, že sa takáto osoba aj 
napriek uvedenému stala výhercom, výhra prepadá v prospech Spoločnosti. 
 
7.3. Výhru nie je možné vymáhať súdne. O akýchkoľvek reklamáciách a 
námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Spoločnosť. 
 
7.5. V prípade, že výherca do 14-tich dní neodpovie na e-mail, ktorý 
obsahuje informáciu o výhre, výhra prepadá v prospech Spoločnosti. 
 
7.6. Výherca sa zaväzuje prevziať a využiť výhru za podmienok 
stanovených Spoločnosťou. 
 
 
7.7. V prípade, že výhra nebude prevzatá v dohodnutom termíne, výhra 
prepadá v prospech Spoločnosti. 
 
7.8. Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú potrebu prepravy výhry. 
 
7.9. Spoločnosť je oprávnená pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či 
súťaž pozastaviť, alebo zrušiť bez udania dôvodu a bez stanovenia náhrady. 
 
 
 
     
 


