
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže  „Vianočná súťaž“ 

I. Usporiadatelia súťaže 

Odsek 1: Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Vianočná súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť 

Pharmacy, spol. s r.o., Oravská 2, Prešov, Slovenská republika, IČO 31 710 018 (ďalej len 

„Usporiadateľ“).  

II. Termín súťaže a rozsah 

Odsek 1: Súťaž prebieha od 1.12.2017 od 00:00 hod do 31.12.2017 vrátane do 24:00 hod., formou 

vypísania súťažného formulára prostredníctvom webovej stránky www.schneider-lekaren.sk. Do 

súťažného formulára je potrebné vypísať číslo dokladu, ktorý je umiestnený na pokladničnom 

doklade, ktorým bol vianočný balíček označený logom Schneider/Pharmacy zakúpený. 

Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.  

III. Podmienky účasti v súťaži 

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých štátnych príslušníkov Slovenskej republiky s trvalým bydliskom 

na území Slovenskej republiky.   

IV. Účel spotrebiteľskej súťaže 

Odsek 1: Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja produktov Usporiadateľa, konkrétne:  

- Ginkgo 40 mg 120+40 tbl EAN 8588006248517 

- Brusnice extra 400 mg 40+20 tbl EAN 8588006248531 

- Coxa plus efekt 90+90 tbl EAN 8588006248562 

- Coxa fit 60+20 tbl EAN 8588006248623 

V.  Pravidlá súťaže 

Odsek 1: Úlohou súťažiacich bude vpísať číslo dokladu, ktorý je umiestnený na pokladničnom 

doklade, do súťažného formulára na webovej stránke www.schneider-lekaren.sk spolu s kontaktnými 

údajmi. Súťažiaci je pre zaradenie do zlosovania povinný vyplniť všetky požadované údaje: meno, 

priezvisko, kompletnú adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, mailovú adresu a zároveň dátum 

nákupu, číslo dokladu a adresu lekárne v ktorej bol vianočný balíček zakúpený.  

Odsek 2: Do súťaže budú zaradené iba súťažiaci so správne vypísaným súťažným formulárom v rámci 

termínu súťaže (časť II, odsek 1 týchto pravidiel).  

Odsek 3: Každý jeden súťažiaci má právo získať len jednu výhru.   

Odsek 4: Na nesprávne vypísané číslo dokladu či súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto 

pravidiel, sa nebude prihliadať a nebudú zaradení do súťaže, resp. žrebovania.  

Odsek 5: Žrebovanie výhier prebehne náhodným výberom z databázy súťažiacich dňa 9.1.2018. 

Žrebovanie prebehne za prítomnosti usporiadateľa a prípadne iných zvolených osôb.   

http://www.schneider-lekaren.sk/


Odsek 6: Všetci výhercovia budú o výhre informovaní mailom resp. telefonicky.  Usporiadateľ 

upovedomí výhercov žrebovania prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v súťažnom formulári 

alebo telefonicky. Organizátor sa pokúsi zastihnúť výhercu maximálne dvakrát. Ak výherca 

neodpovedá na žiadny z pokusov Usporiadateľa do 3 (troch) pracovných dní od posledného pokusu, 

výherca viac nebude oprávnený získať Výhru. Následne prebehne náhradné žrebovanie výhry, kde 

bude špecifikovaný náhradný výherca.  Usporiadateľ súťaže nezodpovedá na nedoručenie oznámenia 

o výhre v prípade zmeny telefónneho čísla, či emailovej adresy, ak mu táto zmena nebola súťažiacim 

riadne a včas oznámená. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov.   

Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke www.schneider-lekaren.sk najneskôr 

od 12.1.2018 do 31.3.2018. Výhry budú doručené výhercom doporučene najneskôr do 4 týždňov odo 

dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech 

Usporiadateľa a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou 

cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe. Usporiadateľ nezodpovedá za 

nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a 

včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, 

ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v 

týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.  

Odsek 7: Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a Usporiadateľ nezodpovedá za 

neskoršie reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov 

uvedených výhercom. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhier v prípade zaslania 

poštou resp. kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie 

Výhry počas prepravy. Všetky prípadné reklamácie je treba uplatniť do 2 mesiacov od obdržania 

výhry.  

Odsek 8: Spôsob zdanenia cien z reklamných súťaží upravuje Zákon  č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov.  

VI. Výhra 

Odsek 1: Výhercom budú odovzdané nasledovné výhry:  

Vianočný balíček  - 3 ks 

VII. Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže 

Odsek 1: Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré 

súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej 

pravidiel.  

Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na 

výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi 

Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je 

možné preplatiť v peniazoch.  

Odsek 3: Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický 

a mailový kontakt súťažiaci dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním 



poskytnutých osobných údajov. Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za 

účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia 

mien, priezvisk a názvu obce výhercov počas 1 roka od ukončenia súťaže. Súťažiaci, ktorý takto 

poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných 

údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §28 zákona 

č. 122/2013 Z.z.. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.  

VIII. Záverečné ustanovenia 

Odsek 1: Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej 

verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú v 

rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.  

Odsek 2: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej 

pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto 

pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto 

súťažiaceho zo Súťaže.  

Odsek 3: Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či 

akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko 

Usporiadateľa.  

Odsek 4: Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže 

zverejnené v elektronickej podobe na stránke Usporiadateľa www.schneider-lekaren.sk a zároveň sú 

uložené v písomnej podobe na adrese Usporiadateľa, Čapajevova 23, 080 01 Prešov.  

  

Prešov, dňa 27.11. 2017 


