ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE S VISA A úPLNÉ PODMIENKY
REKLAMNEJ KAMPANE S VISA
Účelom tohto dokumentu (ďalej len „pravidlá") je úplná a jasná úprava pravidiel a súťaže "Pri platbe kartou Visa
môžete vyhrať vybavenie domácnosti za 4 000 Eur týždenne" (ďalej len „súťaž"). a akcie "Zaplaťte online s kartou
Visa a získajte zľavovú knižku v hodnote 100 Eur" (ďalej len „akcia" alebo „reklamná kampaň") Tieto pravidlá sú
jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie a súťaže v propagačných materiáloch
určených spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných
dodatkov k tomuto dokumentu.
Článok 1
1.1

1.2

1.3

1.4

Usporiadateľom
a
organizátorom
reklamnej
kampane
a
súťaže
sme
my,
spoločnosť
Internet Mall Slovakia s.r.o, IČO: 35 950 226, so sídlom Galvaniho 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 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").
Zúčastniť sa akcie aj súťaže môžete, ak ste fyzickou osobou spotrebiteľom, ste starší ako 18 rokov a máte
doručovaciu adresu v Slovenskej republike (ďalej aj „súťažiaci" alebo „účastník"), a zároveň ste držiteľom
platobnej karty Visa alebo Visa Electron pre fyzickú osobu – nepodnikateľa (ďalej len „karta Visa“).
Súťaže sa nemôžete zúčastniť, ak ste naším zamestnancom / zamestnankyňou, prípadne našou spolupracujúcou
osobou, alebo ak ste zamestnancom / zamestnankyňou alebo spolupracujúcou osobou jednej zo spoločností z
našej skupiny, 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 akcie sú vylúčení držitelia kariet
pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov.
Ak nespĺňate podmienky účasti v akcii / súťaži alebo ak konáte v rozpore s pravidlami súťaže / akcie, nebudete
do akcie či súťaže zaradení. Ak splníte niektoré podmienky pre získanie výhry, 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 tieto účely vyžrebovaný),
popr. ju využiť na iné marketingové účely. Vylúčení budete v prípade, že zistíme alebo budeme mať dôvodné
podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania z Vašej strany alebo zo strany inej osoby, ktorá
Vám dopomohla k získaniu výhry.

Článok 2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9

Všeobecné informácie o súťaži

V čom súťaž spočíva? (Pravidlá súťaže)

Súťaž prebieha v dňoch od 1. 6. 2020 00:01 do 16. 8. 2020 23:59.
Súťaže sa zúčastníte tak, že v čase trvania súťaže zaplatíte na MALL.SK za svoj nákup kartou Visa online.
Súťaž je rozdelená do jednotlivých kalendárnych súťažných týždňov a v každom týždni trvania súťaže
vyžrebujeme jedného výhercu, ktorí získa darčekový poukaz na tovar - na vybavenie domácnosti na MALL.SK v
hodnote 4 000 Eur platný do 24. 12. 2020. Žrebovanie prebehne vždy v pondelok nasledujúci po týždni trvania
súťaže náhodným výberom z účastníkov zapojených do súťaže v danom kalendárnom týždni, za ktoré sa
uskutočňuje žrebovanie. Celkovo je do súťaže vložených 11 kusov výhier.
Výhercovia budú oznámení na www.mall.sk/visa raz za mesiac vo formáte meno a prvé písmeno priezviska.
Pokiaľ Vás vyžrebujeme, kontaktujeme Vás za účelom odovzdania Vašej výhry. Výhra Vám bude odovzdaná
v lehote 21 dní od prevzatia tovaru, ktorý bol predmetom Vášho nákupu plateného Vašou kartou VISA.
Váš nárok na výhru zaniká využitím Vášho zákonného práva na vrátenie tovaru do 14 dní (odstúpenie od kúpnej
zmluvy). Výhra v danom prípade pripadne na ten účel vyžrebovanému náhradníkovi, resp. nám, aby sme rozhodli
o jej ďalšom použití.
Čím viac nákupov urobíte, tým vyššiu šancu na výhru máte. Vyhrať v súťaži však môžete maximálne jednu výhru.
Ak vyhráte, nie ste oprávnený požadovať vyplatenie hodnoty výhry v peniazoch.
Zároveň beriete 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.
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Článok 3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Ak u nás nakúpite v období od 1. 6. 2020 00:01 do 16. 8. 2020 23:59 a Váš nákup zaplatíte kartou VISA
prostredníctvom online platobnej brány, automaticky získate zľavovú knižku so zľavovými kupónmi v celkovej
hodnote 100 EUR, ktoré je možné uplatniť na uvedené tovary pri nákupe na Mall.sk.
Zľavovú knižku so zľavovými kupónmi Vám zašleme do 21 dní od prevzatia tovaru, ktorý bol predmetom Vášho
nákupu plateného kartou VISA.
Váš nárok na zľavovú knižku so zľavovými kupónmi zaniká využitím Vášho zákonného práva na vrátenie tovaru
do 14 dní (odstúpenie od kúpnej zmluvy).
Zľavovú knižku so zľavovými kupónmi z tejto reklamnej kampane u nás môžete uplatniť (využiť na nákup)
najneskôr do 30. 9. 2020.
Pravidlá použitia zľavových kupónov sa riadi informáciami na nich uvedenými.
Zľavové kupóny nie je možné vymeniť za hodnotu kupónov v peniazoch.

Článok 4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8

4.9

Reklamná kampaň - pravidlá akcie

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Ak splníte všetky podmienky pre zaradenie do súťaže, vzťahujú sa na Vás tieto pravidlá. Ak si neželáte zúčastniť
sa súťaže, dajte vedieť nášmu zákazníckemu centru, a budete vyradení zo žrebovania.
V prípade, že počas trvania akcie / súťaže dôjde k opakovanému podvodnému konaniu či iným nekalým
praktikám, ktoré majú za následok narušenie regulárnosti súťaže / akcie, si vyhradzujeme právo rozšíriť údaje
povinné pre registráciu o ďalšie údaje preukazujúce nárok na účasť v súťaži. Na túto zmenu rozsahu registrácie
budete adekvátne upozornení.
Nenesieme zodpovednosť ani za technické problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť pri doručovaní internetových
správ a registrácii súťažiacich, ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou internetovej siete.
Nezodpovedáme za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercov, o ktorej sme neboli včas výhercom
informovaní.
Účasťou v akcii či súťaži Vám nevzniká právny nárok na výhru. Výhru nemôžete vymáhať 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 vyhodnotení
podľa týchto pravidiel.
Prípadné otázky, pripomienky a pod. smerujte na telefónne číslo 02/582 673 10, prostredníctvom kontaktného
formulára na adrese info@mall.sk.
Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.mall.sk/osobne-udaje.
Tieto pravidlá Vám budú dostupné online počas trvania súťaže a ďalej 30 dní odo dňa žrebovania. Vyhradzujeme
si právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž bez ďalšieho uvedenia dôvodu
ukončiť. Každé takéto rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia na internetovej stránke www.mall.sk.
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 19. 6. 2020.
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