
 

 

Štatút a pravidlá súťaže 

Súťaž bude prebiehať od 20.11.2014 do 17.12.2014 do 12:00 hod.  

3. Účastníci súťaže 

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby , ktoré si v dobe konania  súťaže zakúpia v kamennej predajni NATAAIR na 

Ružindolskej 16 , Trnava 917 01 , alebo si objednajú tovar z eshopu www.nataair.sk tovar v minimálnej hodnote 50,- eur . 

Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť i viac krát za predpokladu, že zakaždým splní všetky súťažné podmienky. 

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať 

v plnom rozsahu bez akýchkoľvek podmienok a výhrad. 

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke podľa § 116 Občianskeho 

zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom usporiadateľov  alebo osoba im blízka, výhra 

nebude odovzdaná. Výhra nebude odovzdaná, resp. bude odobratá aj v prípade, ak usporiadateľ zistí, alebo bude mať 

podozrenie na spáchanie podvodného, prípadne iného nekalého konania zo strany účastníkov súťaže, alebo inej osoby, ktorá 

dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.   

4. Princíp a podmienky súťaže 

Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie produktu v minimálnej hodnote 50,-Eur v NATAAIR a to v termíne od 20.11.2014 do 

17.12.2014 do 12:00 hod.   

Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorá riadne zakúpila daný výrobok. Každý účastník súťaže, ktorý splní jej podmienky bude 

do súťaže zapojený (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadatelia sú oprávnení vylúčiť zo súťaže všetkých účastníkov, ktorí nebudú 

spĺňať podmienky pre zapojenie sa do súťaže 

5. Výhry v súťaži 

 

 

 

 

1.cena - P-47 Thunderbolt / 1400 mm   

2.cena - Clik EVO blue / 800 mm   

3.cena - EDGE 540 EPP Hot blue / 800 mm  

4.cena - Akku LiPol HD2200 XT-2s 55   

http://www.nataair.sk/


 

 

5.cena - Čiapka PELIKAN  

6 - 8.cena - Darčekový poukaz v hodnote 10,- Eur  

6. Odovzdanie výhier 

Výherca bude o výhre okamžite informovaný mailom , alebo telefonicky. Cena bude výhercovi odovzdaná alebo odoslaná 

kuriérom zadarmo. 

Usporiadatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody 

na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani 

v inom plnení. Výherca si nemôže nárokovať na inú výhru, ako tú, ktorá mu bude vydaná. Výhry nie je možné vymáhať súdnou 

cestou. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú v súvislosti s používaním výhier. Výhercom 

nevzniká právo výhry reklamovať ak nebude pre daný prípad dohodnuté inak. 

7.Informácie o daniach 

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov  v zmysle  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  a výhercovia sú povinní pri 

zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,97 EUR 

(5.000,- Sk) vrátane DPH sú od dane oslobodené. 

8. Ďalšie ustanovenia 

Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Usporiadatelia si vyhradzujú právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa 

tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodov. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 

Usporiadatelia týmto nepreberajú voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo 

strany usporiadateľa, ako je uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy 

s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené. 

Súhlas so zverejnením osobných údajov 

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže udeľuje usporiadateľovi súťaže súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. Výherca súťaže zároveň podľa § 7 zákona č. 

 

 


