Doplňujúce pravidlá súťaže TK 4 DV „MELITTA alebo BOSCH“
1. Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom
Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje MARKETINGOVÚ
AKCIU pri príležitosti vydania nového katalógu MAGNET 3PAGEN zahŕňajúceho súťaž s názvom „MELITTA alebo
BOSCH“. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej a Českej republiky.
2. Súťaž prebieha od 11. 5. 2022 do 31. 7. 2022 (ďalej len „doba trvania“).
3. Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné dokumenty, a ktorí
splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní
príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či
nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej a
Českej republiky.
4. Do súťaže boli vložené 2 vecné ceny. 2 zákazníci si môžu vybrať, či chcú automatický kávovar značky MELITTA
v hodnote 880 € (SR) alebo 22 000 Kč (ČR) alebo multifunkčný kuchynský robot značky BOSCH v hodnote 760 €
(SR) alebo 19 000 Kč (ČR). Ceny sa môžu líšiť od ilustračných obrázkov. Ak zákazník nebude chcieť vecné ceny,
môže si namiesto toho vybrať hotovosť 800 € (SR) alebo 20 000 Kč (ČR). Výhry a vyhodnotenie súťaže sú
spoločné pre obe krajiny – Slovenskú a Českú republiku.
5. Zákazník, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN v dobe trvania súťaže písomne, telefonicky alebo na
internete a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček zdarma – 3-dielnu sadu nerezových misiek. Zákazník
dostane svoj darček zdarma v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob
darčeka zdarma je PackWay oprávnený zaslať darček zdarma dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť
iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.
6. Výherca dostane výhru pri splnení nižšie uvedených podmienok.
7. Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:
I.
zákazník urobí a uhradí objednávku v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo
z internetového obchodu www.magnet3p.sk a zároveň
II.
zákazník sa platne registruje do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne:
zákazník označí políčko nad objednávacím lístkom a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na
adresu uvedenú nižšie a zároveň si objedná tovar z priloženého katalógu; b) telefonicky: zákazník
oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených
dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na
internete: ak si zákazník objedná tovar na www.magnet3p.sk, zaregistruje sa do súťaže zadaním kódu
akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri
objednávke.
8. Výhru získajú 2 zákazníci, ktorí sa v dobe trvania súťaže platne prihlásia do súťaže podľa bodu 7 odst. II týchto
pravidiel, urobia objednávky tovaru z katalógu MAGNET 3PAGEN alebo z internetového obchodu
www.magnet3p.sk v 2 celkovo najvyšších účtovaných kúpnych cenách podľa bodu 7 odst. I týchto pravidiel
(hodnota je určená uhradenou kúpnou cenou) a za tento tovar riadne zaplatia v období od 1. 1. 2022 do 31.
7.2022 vrátane a tieto objednávky uhradia. Hodnota objednávok jednotlivých zákazníkov sa po dobu trvania
súťaže spočíta. Ak bude najvyššia hodnota objednávok zhodná u viacerých zákazníkov, vyhrajú dvaja z nich, ktorí
urobili objednávku po dobu trvania súťaže najskôr. V prípade, že bude u viac zákazníkov zhodná druhá najvyššia
hodnota objednávok a obe výhry nebudú udelené postupom podľa predchádzajúcej vety, vyhráva ten z nich,
ktorý urobil objednávku po dobu trvania súťaže skôr.
9. Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na
www.magnet3p.sk, so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných
údajov“ na www.magnet3p.sk a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje
s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu na
spracovanie osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním
súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahŕňa vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú
uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu na účely priameho
marketingu. Originál pravidiel bude po celú dobu hry uložený v sídle PackWay.
10. Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasia s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl.
zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska
zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto
súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým , že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho
zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovoobrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje, že sa dostaví na konkrétne
miesto v čase, na ktorom sa vopred dohodnú na účel vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od
okamihu ukončenia súťaže.

11. Pre účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník
odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si
zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to,
či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie.
12. Adresa pre zaslanie vyplnenej objednávky zákazníka je pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91,
830 05 Bratislava 35, a pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.
13. Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne mu bude výhra
zaslaná na udanú adresu. Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30. 09. 2022. Ak si neprevezme výherca
výhru alebo neoznámi najneskôr do 30. 09. 2022 spoločnosti PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra
zaslaná najneskôr do 30. 09. 2022, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech
spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.
14. Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 09. 2022. PackWay si
vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom
alebo osobne.

