Spotrebiteľská súťaž KELLYS MADMAN 30

ŠTATÚT SÚŤAŽE KELLYS MADMAN 30
1. Organizátor súťaže
Spotrebiteľskú súťaž o bicykel KELLYS MADMAN 30 organizuje obchodná spoločnosť KELLYS BICYCLES s.r.o.
so sídlom Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, IČO: 17 641 322, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37/T (ďalej len Organizátor).
Táto spotrebiteľská súťaž je súťažou podľa § 845 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (zákon č.
40/1964 Zb.) Nižšie uvedené pravidlá tvoria štatút (ďalej len Štatút), ktorý je jediným záväzným dokumentom
upravujúcim podmienky súťaže. Štatút súťaže je platný pre Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko a pre všetky
krajiny, kde je dostupná internetová stránka www.kellysbike.com
2. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 20. 3. 2014 do 30. 9. 2014.
3. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa stáva automaticky každá fyzická osoba staršia 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky
uvedené v tomto Štatúte (ďalej len Účastník).
Z účasti na súťaži sú podľa tohto Štatútu vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k
organizátorovi, ako aj osoby s organizátorom personálne a majetkovo prepojené, vrátane ich príbuzných a osôb im
blízkych. Z účasti na súťaži budú vylúčení tí účastníci, ktorí nesplnia riadne požadované podmienky súťaže. Z
účasti na súťaži budú ďalej vylúčení účastníci jednajúci v rozpore so zákonom či dobrými mravmi. Pokiaľ sa ukáže,
že sa takýto účastník aj napriek uvedeným podmienkam stal výhercom súťaže, napr. v dôsledku nepravdivých
informácii, ktoré organizátorovi poskytol, nemá na odmenu právny nárok.
4. Pravidlá súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť účastník, ktorý v čase konania súťaže od 20. 3. 2014 do 30. 9. 2014 vrátane, odošle
vyplnený formulár z webovej stránky www.kellysbike.com. Do zlosovania sú zaradení účastníci súťaže len po
vyplnení formulára s úplnými údajmi.
S osobnými údajmi účastníka súťaže sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov a ich poskytnutie účastníkom súťaže je dobrovoľné. Poskytnuté osobné údaje
budú zaradené a spracované organizátorom do databázy, ktorú organizátor súťaže využije v rozsahu uvedenom v
bode č. 11 týchto pravidiel hry.
Žrebovanie o výhru sa uskutoční do 14 dní od skončenia súťaže. Žrebovanie prebehne v sídle spoločnosti KELLYS
BICYCLES náhodným výberom. Výherca bude vyžrebovaný len z tých účastníkov hry, ktorí splnia všetky
podmienky uvedené v tomto Štatúte. Výsledok žrebovania bude uverejnený na internetovej stránke
www.kellysbike.com.
5. Výherca súťaže
Výherca Súťaže bude určený zo všetkých účastníkov, ktorí sa na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Nemecku
a ostatných krajinách, kde je súťaž vyhlásená, zúčastní súťaže. Výhercom súťaže sa stane iba jeden z účastníkov
zo všetkých krajín.
Organizátor po uplynutí termínu súťaže určí jej výhercu. Výhercom súťaže sa stáva jej účastník, ktorý splnil
podmienky tohto Štatútu, t.j. riadne vyplnil registračný formulár.
6. Cena v súťaži
V súťaži sa súťaží o nasledujúcu cenu - horský bicykel KELLYS MADMAN 30.
7. Oznámenie výsledkov súťaže
Výherca súťaže bude zverejnený najneskôr do 14 dní po vyžrebovaní výhercu na internetovej stránke
www.kellysbike.com.
Výherca súťaže bude súčasne vyrozumený poštou na adresu ním uvedenú v registračnom formulári odoslaním
tejto informácie v liste najneskôr do 14 dní od vyžrebovania výhercu súťaže.

8. Odovzdanie výhry
Výhra bude odovzdaná výhercovi priamo v sídle spoločnosti KELLYS BICYCLES, resp. u jej obchodného
zástupcu, na ktorom sa organizátor s výhercom vopred dohodne. Pri odovzdaní výhry bude s výhercom spísaný
preberací protokol, na ktorom výherca svojim podpisom potvrdí prevzatie výhry.
V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do štrnástich dní od vyžrebovania alebo
výherca sa ani do štrnástich dní od obdržania výzvy nepreukáže, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná, výherca
stráca právo na získanie výhry. Výhru, ktorú sa nepodarí odovzdať výhercovi, resp. výherca výhru odmietne
prijať/zriekne sa výhry, prepadá v prospech organizátora hry, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.
9. Daň z výhry
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v
zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca
nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže, má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10
cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné
náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.
10. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu obmedziť, odložiť,
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť túto spotrebiteľskú súťaž.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa tejto súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a
záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie,
tak organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru týmto
zaniká.
11. Osobné údaje a autorské práva
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných
údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely organizátora súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné,
pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Údaje poskytnuté účastníkom súťaže budú zaradené a spracované
organizátorom súťaže do databázy, ktorú organizátor využije so súhlasom účastníka, a to pre obchodné a
marketingové účely organizátora súťaže, najmä pre účely zasielania obchodných oznamov, informácií o priebehu
tejto súťaže a ďalších marketingových akciách organizátora súťaže.
Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne,
úplné, aktuálne a pravdivé.
Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami
spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora
súťaže, a to podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže zapojením
sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas so štatútom tejto súťaže, pričom súhlasí, že ho bude v plnej miere
dodržiavať.
Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj neodvolateľný súhlas podľa § 12 Občianskeho zákonníka na
bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a svojich obrazových snímok a záznamov
organizátorom hry v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, a to na propagačné, reklamné a marketingové účely
spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora súťaže a jeho služieb, tieto údaje, snímky a záznamy
ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video
materiáloch.
12. Záverečné ustanovenia
V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov cenu nie je možné vymáhať
súdnou cestou. Na cenu nie je právny nárok a nárok na cenu sa nedá previesť na inú osobu. Cenu nie je možné
nárokovať v alternatívnej podobe.
Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v
súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s
nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o
výhre v prípade zmeny čísla mobilného telefónu alebo nedostupnosti výhercu na mobilnom čísle.
Tento Štatút naberá účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Osoby, ktoré sa zúčastnia
Súťaže, tým vyjadrujú svoj súhlas so záväznosťou Štatútu.

V Piešťanoch, dňa 20. 3. 2014

