Pravidlá súťaže "Novinky 2015"

1. Usporiadateľ Súťaže
Usporiadateľom súťaže s názvom „Novinky 2015" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť NAY a.s. so sídlom
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1640/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto
pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie Súťaže
Súťaž bude spustená 1.4.2015 a ukončená 1.4.2015 o 24:00 hod.

3. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:
•

s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

•

ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou:

•
zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

4. Podmienky Súťaže
Podmienkou účasti v Súťaži je zodpovedanie otázky na facebookovej stránke Usporiadateľa
https://www.facebook.com/Elektrodom.
Súťažná otázka bude zverejnená 1.4.2015 na www.nay.sk/prvy-april, pričom odpoveď musí Účastník
súťaže zadať v komentári pod postom na facebookovej stránke Usporiadateľa, ktorý znie: „Správne
odpovede k aktuálnej súťaži Novinky 2015 píšte do komentára pod tento post.“.
Výherca 500GB HDD Sony HD-SG5B bude zvolený náhodným žrebovaním zo všetkých správnych
odpovedí dňa 2.4.2015 po 10:00 hod. Odpovede zaslané po 1.4.2015 nebudú zaradené do
žrebovania.
Každý Účastník Súťaže môže odpovedať na súťažnú otázku iba raz. V prípade, že zašle viac ako jednu
odpoveď, bude do žrebovania zaradená iba prvá z jeho odpovedí.
Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením
Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.

5. Výhra
Jeden Účastník Súťaže, ktorý splnil Podmienky Súťaže a bude vybraný náhodným žrebovaním zo
správnych odpovedí dňa 2.4.2015 po 10:00 hod., sa stáva právoplatným výhercom 500GB HDD Sony
HD-SG5B.

Výhry podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ. Mená výhercov budú zverejnené 2.4.2015
po 10:00 hod. na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Elektrodom a na www.nay.sk.
Výherca bude oboznámený o spôsobe odovzdania Výhry správou cez Facebook. Výhra mu bude
odovzdaná po skončení súťaže.
V prípade, že sa Výherca neprihlási do 2 pracovných dní od uverejnenia informácie o Výhre, bude
kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať s náhradníkom.
Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh tovaru. Na Výhru sa
nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať
výhru jeho zákonný zástupca.

6. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj
podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry.
Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor a
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník
porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s
dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa,
alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by
vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo
inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier,
nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webe usporiadateľa súťaže.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 26.3.2015.
NAY a.s.

