ÚPLNÉ PRAVIDLÁ VEREJNÉHO REKLAMNÉHO HLASOVANIA K SÚŤAŽI GEBERIT
DIZAJNOVÁ SÚŤAŽ PRE ARCHITEKTOV A DIZAJNÉROV

Tento dokument stanovuje úplné pravidlá verejného reklamného hlasovania k súťaži Geberit dizajnová
súťaž pre architektov a dizajnérov (ďalej len „Hlasovanie“), organizovanej výlučne pre fyzické osoby
(nepodnikateľ) staršie ako 18 rokov, s trvalým pobytom v Slovenskej republike alebo v Českej republike
(ďalej len „Účastník“). Z Hlasovania sú vylúčení zamestnanci spoločností Geberit v Českej a Slovenskej
republike.
Pravidlá Hlasovania, uvedené v tomto dokumente, sú jediné a sú záväzné pre všetkých Účastníkov.
Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.
ORGANIZÁTORI HLASOVANIA
Geberit Slovensko s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 357 25397, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 15347/B
a
Geberit spol. s r.o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha, IČO: 47900962, zapísaný v Obchodnom
registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 249949
(ďalej len „Organizátor“).
1. MIESTO A ČAS TRVANIA HLASOVANIA
1. Hlasovanie je časovo obmedzené na obdobie 3.3.2022 – 17.3.2022 do 23:59 hod a bude
prístupné na internetových stránkach Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 a na
www.geberit.cz/koupelna6m2.
2. Zoznam všetkých návrhov kúpeľne, z ktorých si môže Účastník vybrať, ako aj hlasovací
formulár sa nachádza na webovej stránke Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 a na
www.geberit.cz/koupelna6m2.
3. Účelom Hlasovania je propagácia produktov Organizátora, zvýšenie povedomia o značke a
produktoch Organizátora medzi koncovými užívateľmi a udelenie hlasu jednému z návrhov
kúpeľne.
4. Po skončení Hlasovania, najneskôr však dňa 04.04.2022 Organizátor Hlasovania zaradí
všetkých Účastníkov, ktorí úspešne odoslali hlasovací formulár v Slovenskej republike a v
Českej republike a splnili podmienky registrácie do Hlasovania do náhodného žrebovania o
výhry. Z Účastníkov vyžrebuje 10 výhercov.
2. PODMIENKY ÚČASTI V HLASOVANÍ
1. Účasť v Hlasovaní je dobrovoľná. Odoslaním hlasovacieho formulára Účastník vyjadruje svoj
súhlas s pravidlami Hlasovania.
2. Účastník pri odoslaní hlasovacieho formulára môže udeliť Organizátorovi súhlas na zasielanie
propagačných a marketingových materiálov prostredníctvom emailu.
3. Registrácia Účastníkov Hlasovania je zverejnená a prebieha na oficiálnej webovej stránke
Organizátora
www.geberit.sk/kupelna6m2
a na
www.geberit.cz/koupelna6m2
a je
komunikovaná vo vybraných médiách v Slovenskej republike a v Českej republike.
4. Účastníkom Hlasovania sa stane osoba, ktorá v termíne Hlasovania splní súčasne všetky
nasledujúce podmienky:
•

V období trvania Hlasovania udelí svoj hlas jednej z návrhov kúpeľní, ktoré sa nachádzajú
na webovej stránke Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 (pre Účastníka s trvalým

•

•

pobytom v Slovenskej republike) alebo www.geberit.cz/koupelna6m2 (pre Účastníka
s trvalým pobytom v Českej republike), prostredníctvom hlasovacieho formulára.
V hlasovacom formulári vyplní povinné polia:
o meno
o priezvisko
o emailová adresa
o výber preferovaného návrhu kúpeľne v zozname
Úspešne odošle hlasovací formulár Organizátorovi (po úspešnom odoslaní hlasovacieho
formulára sa Účastníkovi zobrazí na webovej stránke Organizátora potvrdzujúca správa
o úspešnom odoslaní hlasovacieho formulára).

5. V rámci registrácie do Hlasovania horeuvedeným spôsobom bude Účastník Hlasovania
požiadaný o vyjadrenie súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely
poskytnutia výhry plynúcej z Hlasovania a na marketingové účely Organizátora. Neposkytnutie
súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely Organizátora však nie je
dôvodom pre odmietnutie poskytnutia výhry plynúcej z Hlasovania.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na výsledné posúdenie splnenia stanovených podmienok
Hlasovania jednotlivými Účastníkmi a rozhodnutie Organizátora v tejto veci je konečné.
7. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na tomto Hlasovaní alebo konajúce v rozpore
s pravidlami Hlasovania nebudú do Hlasovania zaradené a výhra plynúca zo žrebovania im
nebude priznaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.
3. POPIS HLASOVANIA
1. Účastník Hlasovania na stránke Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 alebo na
www.geberit.cz/koupelna6m2 vyberie návrh kúpeľne podľa vlastných preferencií.
2. Vyplní hlasovací formulár s povinnými údajmi.
3. Do Hlasovania bude Účastník zaradený po úspešnom odoslaní hlasovacieho formulára.
4. Každý Účastník sa do Hlasovania môže zapojiť iba jedenkrát.

4. VÝHRY
1. Po skončení Hlasovania, najneskôr však dňa 4.4.2022 Organizátor Hlasovania zaradí všetkých
Účastníkov, ktorí úspešne odoslali hlasovací formulár v Slovenskej republike a v Českej
republike a splnili podmienky Hlasovania do náhodného žrebovania o výhry. Z Účastníkov
vyžrebuje 10 výhercov nasledujúcich výhier spoločne za obe spoločnosti Geberit v ČR a SR:
1 x Geberit výrobky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 1000 EUR + DPH
v aktuálnych nezáväzných cenových odporúčaniach platných od 1.4.2022
1 x Geberit výrobky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 500 EUR + DPH
v aktuálnych nezáväzných cenových odporúčaniach platných od 1.4.2022
1 x Geberit výrobky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 300 EUR + DPH
v aktuálnych nezáväzných cenových odporúčaniach platných od 1.4.2022
7 x Geberit výrobky podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 100 EUR + DPH
v aktuálnych nezáväzných cenových odporúčaniach platných od 1.4.2022
2. Výhercovia výhier si vyberú daný Geberit produkt z online katalógu https://catalog.geberit.sk/skSK/home alebo https://catalog.geberit.cz/cs-CZ/home a oznámia písomne Organizátorovi na
adresu marketing.sk@geberit.com (pre výhercu s trvalým pobytom v Slovenskej republike)
alebo marketing.cz@geberit.com (pre výhercu s trvalým pobytom v Českej republike),
najneskôr do 31.5.2022 objednávacie čísla výrobkov. V prípade, ak výherca písomne neoznámi
vybraný produkt Organizátorovi do tohto termínu, nárok na výhru výhercovi zaniká.
3. Na výhry sa vzťahuje riadna záruka štandardne poskytovaná Organizátorom.

5. VYHLÁSENIE VÝHERCOV
1. Vyhlásenie výhercov sa uskutoční dňa 12.4.2022. Výhercovia výhier budú zverejnení na
webových
stránkach
Organizátora
na
www.geberit.sk/kupelna6m2
a na
www.geberit.cz/koupelna6m2.
2. Výhercovia výhier budú kontaktovaní Organizátorom v záujme dohody o ďalšom postupe
ohľadom výhry na kontaktnej emailovej adrese, ktorá bola použitá v rámci hlasovacieho
formulára. K formálnemu odovzdaniu a prevzatiu výhier musí dôjsť najneskôr do 30.9.2022,
inak nárok na výhru prepadá. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať
akékoľvek iné náhradné plnenie. Prevzatím výhry výherca preberá zodpovednosť za daňové
a odvodové povinnosti z nepeňažnej výhry v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky
3. Organizátor dáva na vedomie Účastníkom Hlasovania, že podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. sú od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené
prijaté ceny alebo výhry, ak ich hodnota neprevyšuje 350 EUR za cenu alebo výhru, pričom ak
takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 EUR, do základu dane Účastníka sa zahrnú len
príjmy presahujúce túto ustanovenú sumu.

6. STRATA PRÁVA NA VÝHRU
1. Každý Účastník Hlasovania je povinný Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť
potrebnú na poskytnutie výhry.
2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka, ktorý:
•
•
•
•
•
•

neoznámil písomne Organizátorovi Hlasovania ním vybranú výhru (zvolený produkt
Geberit) v termíne do 31.5.2022,
najneskôr do termínu 30.9.2022 si neprevzal výhru,
konal v rozpore s týmito pravidlami,
pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi,
svojím konaním poškodzoval dobré meno a povesť Organizátora,
nesplnil podmienky účasti v Hlasovaní.

7. SPRACOVANIE IDENTIFIKAČNÝCH A KONTAKTNÝCH ÚDAJOV O ÚČASTNÍKOVI
1. Účastník Hlasovania poskytne pri odoslaní hlasovacieho formulára svoje kontaktné údaje:
Meno, Priezvisko, e-mailová adresa (*povinné údaje).
2. Účasťou v Hlasovaní
Účastník udeľuje svoj súhlas, aby ho Organizátor kontaktoval
prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov za účelom postupu v súlade s pravidlami
Hlasovania, využitia práv Účastníka Hlasovania, a odovzdania, resp. doručenia výhry.
3. Účastník Hlasovania je oprávnený́ (nie však povinný́ ) udeliť Organizátorovi súhlas na zasielanie
informácii o novinkách, komerčných a marketingových ponukách Organizátora prostredníctvom
poskytnutých kontaktných údajov (t.j. na e-mail). Takto udelený súhlas je Účastník oprávnený
kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať. Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov,
ktorými sa riadi Organizátor sú uvedené na webovej adrese https://www.geberit.sk/meta-sk/mdata-privacy.html alebo https://www.geberit.cz/meta-cz/m-data-privacy.html

8. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky Účastníka Hlasovania v
súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka, ako aj v súvislosti s
neprevzatím výhry spôsobom, ktorý určil Organizátor.
2. Organizátor nehradí Účastníkom Hlasovania žiadne náklady spojené so zapojením sa do
Hlasovania, s prevzatím výhry, s jej inštaláciou alebo jeho užívaním.
3. Organizátor nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry Účastníkovi
Hlasovania. Organizátor nie je zodpovedný za nedostupnosť web stránky organizátora v
dôsledku zlyhania internetu alebo elektronického útoku a ani za žiadne výkony, ktoré
neprevádzkuje priamo sám.
4. Účastník Hlasovania berie na vedomie, že výhry z tohto Hlasovania nemožno vymáhať súdnou
cestou a nie je na ne právny nárok.
5. Organizátor si vyhradzuje právo písomnými dodatkami meniť a dopĺňať pravidlá Hlasovania
podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, zmeniť spôsob, miesto a termín skončenia
Hlasovania, Hlasovanie prerušiť, pozastaviť, odložiť, alebo zrušiť úplne a pod. Tieto pravidlá
(ako aj ich prípadné dodatky) budú po dobu trvania Hlasovania zverejnené na webovej stránke
Organizátora www.geberit.sk/kupelna6m2 a na www.geberit.cz/koupelna6m2.
6. Účastníci zapojením sa do Hlasovania vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Výhry
nebudú odovzdané, pokiaľ Účastník plne nesúhlasí s týmito pravidlami Hlasovania a nesplní
požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. Ustanovenia týchto pravidiel Hlasovania, priebeh
Hlasovania a vyhodnotenie jeho výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka Slovenskej republiky.
V Bratislave, 2.3.2022
Za Organizátora:

Ing. Vladimír Sedlačko
Konateľ

Ing. Radek Štěpán
Vedúci oddelenia financie

