
ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE S VISA

Účelom tohto dokumentu (ďalej len „pravidlá“) je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Plaťte

bezpečne kartou Visa na Mall.sk a zapojte sa do súťaže! Vďaka Visa môžete vyhrať auto Kia Niro

EV!“ (ďalej len „súťaž“) a kampane „Plaťte bezpečne kartou Visa na Mall.sk a zapojte sa do

súťaže! Vďaka Visa môžete vyhrať auto Kia Niro EV!“ (ďalej len „kampaň“). Tieto pravidlá sú

jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže a uvedenej kampane v

propagačných materiáloch určených spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Tieto pravidlá

môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Článok 1 Všeobecné informácie o súťaži

1.1 Usporiadateľom a organizátorom kampane a súťaže sme my, obchodná spoločnosť Internet

Mall Slovakia s.r.o., IČO: 35 950 226, so sídlom Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – m.č. Ružinov,

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 37185/B (ďalej

len „Organizátor“ alebo „my“). Pre našich zákazníkov prevádzkujeme internetovú nákupnú galériu

MALL.SK dostupnú na internetovej adrese www.mall.sk (ďalej len „MALL.SK“).

1.2 Zúčastniť sa kampane a súťaže môžete, pokiaľ ste fyzickou osobou – spotrebiteľom (ďalej

len „súťažiaci“ alebo „účastník“) a ste držiteľom platobnej karty Visa alebo Visa Electron pre fyzickú

osobu – nepodnikateľa. V prípade súťažiaceho mladšieho 18 rokov je Organizátor oprávnený

vyžiadať si kedykoľvek písomné potvrdenie zákonného zástupcu, že považuje právny úkon vykonaný

súťažiacim za primeraný jeho rozumovej vyspelosti, a je teda k jeho uskutočneniu plne spôsobilý

alebo potvrdenie o tom, že právny úkon vykonal za súťažiaceho jeho zákonný zástupca; v prípade, že

takéto potvrdenie nebude na vyžiadanie predložené, je Organizátor oprávnený daného súťažiaceho

zo súťaže vylúčiť; prípadný nárok takéhoto súťažiaceho na výhru okamihom vylúčenia bez náhrady

zaniká.

1.3 Súťaže sa nemôžete zúčastniť, pokiaľ ste naším zamestnancom / zamestnankyňou, prípadne

našou spolupracujúcou osobou alebo pokiaľ ste zamestnancom / zamestnankyňou alebo

spolupracujúcou osobou v spoločnosti z našej skupiny (holdingu), prípadne ste osobou blízkou týchto

osôb. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky

zákonník, v znení neskorších predpisov. Súťaže sa tiež nemôžete zúčastniť, ak máte doručovaciu

adresu mimo Slovenskej republiky. Zo súťaže a kampane sú vylúčení držitelia kariet pre právnické

osoby a podnikateľov.

1.4 Ak nespĺňate podmienky účasti v kampani/súťaži alebo ak konáte v rozpore s pravidlami,

nebudete do súťaže či kampani zaradený. Ak splníte niektoré podmienky pre získanie výhry

podvodne alebo v rozpore s dobrými mravmi a týmito pravidlami, napr. v dôsledku nepravdivých

informácií, ktoré nám poskytnete, nestávate sa výhercom a nemáte nárok na výhru. Výhra v takom

prípade prepadá späť nám a sme oprávnení ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí (ktorý bol pre

tento účel vylosovaný), prípadne ju použiť k iným marketingovým účelom. Vylúčený budete v

prípade, že zistíme alebo budeme mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo

nekalého jednania z Vašej strany a/alebo zo strany inej osoby, ktorá Vám dopomohla k získaniu výhry.



Článok 2 V čom súťaž spočíva? (pravidlá súťaže)

2.1 Pokiaľ prostredníctvom registrovaného zákazníckeho účtu na MALL.SK nakúpite v období od

14.11.2022 00:01 hod. do 18.12.2022 23:59 hod. a za Váš nákup zaplatíte online kartou VISA, budete

zaradení do súťaže. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stanovuje, že do súťaže nebudú

zaradené objednávky zaplatené platobnou kartou pri prevzatí tovaru.

2.2 Zlosovanie prebehne po skončení súťaže náhodným výberom z účastníkov súťaže, ktorý sa

do súťaže splnením podmienok v týchto pravidlách zapojili v období podľa bodu 2.1. pravidiel. Po

skončení súťaže bude vybraný 1 výherca, ktorý vyhrá auto zn. Kia Niro EV, rok výroby 2022, typ

paliva: BEV, typ motora: EV, prevodovka: mechanická redukčná, edícia: M v hodnote 47 500 USD

(ďalej len „Auto“) a ďalších 500 výhercov, ktorí vyhrajú oficiálnu futbalovú loptu FIFA 2022 (každá v

hodnote nepresahujúcej 350,- €); celkovo teba bude v rámci súťaže vylosovaných 501 výhercov.

Zároveň k výhercovi Auta budú vylosovaní 2 náhradníci. Náhradník získa postavenie výhercu

okamihom rozhodnutia Organizátora o vylúčení pôvodného výhercu, a to v poradí v akom boli

vylosovaní.

2.3 Zlosovanie súťaže prebehne dňa 01.02.2023 v čase od 14:00 do 15:00 hodine

stredoeurópskeho času. Výherca Auta je povinný byť v čase vylosovania dostupný na, v objednávke

zadanom, telefónnom čísle. V prípade, ak sa nepodarí s výhercom Organizátorovi telefonicky spojiť
ani na 3. pokus, dochádza k vylúčeniu výhercu zo súťaže a tento stráca nárok na výhru.

2.4 Údaje o výhercoch budú uverejnené na MALL.SK vo formáte krstné meno a prvé písmeno z

priezviska.

2.5 Pokiaľ Vás vylosujeme, kontaktujeme Vás za použitia kontaktných údajov poskytnutých pri

nákupe na MALL.SK za účelom odovzdania Vašej výhry.

2.6 Do losovania nebudete zaradený, resp. svoj nárok na účasť v súťaži, a teda i na výhru,

stratíte, ak využijete svojho práva odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s nami ako predávajúcim v

celosti v zákonnej 14-dňovej lehote, resp. v dohodnutej lehote na odstúpenie od zmluvy. Výhra v

danom prípade pripadne pre tento účel vylosovanému náhradníkovi, resp. nám k rozhodnutiu o jej

ďalšom použití.

2.7 Čím viac nákupov v predmetnom období učiníte a ich cenu zaplatíte platobnou kartou VISA,

tým vyššiu šancu na výhru máte. Vyhrať v súťaži však môžete maximálne raz. Na jednu emailovú

adresu, resp. jeden registrovaný účet zákazníka je obmedzený počet objednávok spĺňajúcich

podmienky tejto súťaže na 100.

2.8 Prevzatím výhry výherca berie na vedomie, že v prípade ak hodnota výhry presiahne 350,-

EUR, je výherca v zmysle slovenských právnych predpisov povinný zdaniť výhru za podmienok

uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení a zaplatiť
zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v

platnom a účinnom znení.

2.9 Organizátor sa zaväzuje, že daň z príjmu z výhry Auta zaplatí v zákonnej výške príslušnému

daňovému úradu za výhercu a o tejto skutočnosti poskytne na vyžiadanie výhercovi potrebné

potvrdenie. Výherca je povinný za týmto účelom poskytnúť Organizátorovi všetku potrebnú

súčinnosť, v opačnom prípade Organizátorovi zaniká záväzok v zmysle tohto ustanovenia.



Článok 3 Všeobecné a záverečné ustanovenia

3.1 V prípade, že splníte všetky podmienky pre zaradenie do súťaže, vzťahujú sa na Vás tieto

pravidlá. Pokiaľ si neprajete zúčastniť sa súťaže, kontaktuje naše zákaznícke oddelenie, ktorého

kontaktné údaje nájdete nižšie v týchto pravidlách a budete zo zlosovania vyradený.

3.2 Nenesieme zodpovednosť za technické problémy súvisiace s funkčnosťou internetovej siete,

vrátane, avšak nie výlučne, s rýchlosťou internetového pripojenia. Ďalej nezodpovedáme za

prípadné nedoručenie výhry v prípade zmeny e-mailovej adresy výhercu, o ktorej nás výherca včas

neinformoval.

3.3 Účasťou v kampani či súťaži Vám nevzniká právny nárok na výhru. Výhra nie je vymáhateľná

súdnou cestou. Nezodpovedáme za prípadné chyby a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou a

využívaním výhry. Nezodpovedáme za prípadné chyby spôsobené osobami zúčastnenými na

organizácii, priebehu a vyhodnocovaní súťaže/kampane podľa týchto pravidiel.

3.4 Prípadné otázky, pripomienky a pod. smerujte na telefónne číslo +420 296 245 025,

prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej adrese https://www.mall.sk/kontakty alebo

poštou na adresu Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – m.č. Ružinov.

3.5 Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na internetovej adrese:

https://www.mall.sk/osobne-udaje.

3.6 Tieto pravidlá Vám budú dostupné online behom trvania súťaže a následne 30 dní odo dňa

vylosovania posledného výhercu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto pravidlá jednostranne

zmeniť, prípadne súťaž bez uvedenia dôvodu ukončiť. Každé takéto rozhodnutie je účinné

okamihom jeho zverejnenia.

3.7 Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 14.11.2022.


