
 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE 
NAKÚP NAD 10 EUR A VYHRAJ POSTEL ZA 2 460 EUR 

 
1. Organizátor súťaže 

Organizátorom uvedenej súťaže je spoločnosť Shopping Palace Bratislava, v.o.s., so sídlom 
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 669 504, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42088/B (ďalej len „organizátor"), konajúca 
prostredníctvom spoločnosti M.A.I.L Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.  Súťaž  
v mene organizátora zabezpečuje spoločnosť paypera s.r.o. so sídlom Plickova 7, 831 06 
Bratislava, IČO: 46 528 962. 
 

2. Termín konania súťaže 
Súťaž sa uskutoční v termíne od 1.8. do 31.8.2018. Žrebovanie výhercov prebehne 5.9.2018. 
 

3. Miesto konania súťaže 
Miestom konania súťaže je nákupné centrum Shopping Palace Zlaté piesky, na ul. Cesta na 
Senec 2/A, 821 04 Bratislava (ďalej len „nákupné centrum“). 
 

4. Účastník súťaže 
1. Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá  
 

a) v jednej z prevádzok nachádzajúcich sa v nákupnom centre v termíne konania súťaže 
uskutoční nákup, ktorého hodnota je vyššia ako 10 eur, 

b) uchová si pokladničný doklad z nákupu podľa písm. a) 
c) vyplní a podpíše súťažný formulár organizátora, do ktorého uvedie meno a priezvisko, 

adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum nákupu, názov 
predajne nákupného centra, v ktorej bol nákup realizovaný, a sumu nákupu. 

d) vhodí vyplnený súťažný formulár podľa písm. c) do žrebovacej urny umiestnenej vo 
vstupnej hale nákupného centra.   

 
2. Zo súťaže sú vylúčení organizátor, jeho zamestnanci, zamestnanci prevádzok nákupného 

centra a ich rodinní príslušníci.  
 
5. Dňa 5.9.2018 organizátor verejne žrebuje zo žrebovacej urny súťažné formuláre účastníkov 

súťaže do okamihu, kým nie sú vyžrebované súťažné formuláre piatich účastníkov, ktorí spĺňajú 
všetky podmienky výhercu súťaže uvedené v bode 6. 

 
6. Výherca súťaže 

1. Účastník súťaže sa stáva výhercom súťaže, ak 
a) splnil všetky súťažné podmienky podľa bodu 4, 
b) ním vyplnený súťažný formulár bol organizátorom vyžrebovaný, 
c) účastník súťaže po vyžrebovaní jeho formulára predložil organizátorovi na nahliadnutie 

originál pokladničného bloku, ktorého údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v súťažnom 
formulári.  

 
2. Tá istá osoba môže byť výhercom súťaže len jediný krát: V prípade, ak je vyžrebovaný 

súťažný formulár, v ktorom sú údaje meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefonický 
kontakt účastníka súťaže totožné s údajmi účastníka súťaže, ktorého formulár bol predtým 
v poradí vyžrebovaný, na takýto ďalší súťažný formulár tohto účastníka sa neprihliada 
a namiesto neho organizátor žrebuje formulár iného účastníka súťaže.   

 
7. Predmet výhry 

1. Výhry do súťaže poskytne predajňa STYLA – všetko pre bývanie, Shopping Palace Zlaté 
piesky, spolu s dodávateľom nábytku spoločnosťou WE-TEC, s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 
831 04 Bratislava, IČO: 35 830 000. Každý výherca získa od týchto obchodných partnerov 
organizátora čalúnenú posteľ ANITA 2 so stolíkom v celkovej hodnote 2 460 eur 
(charakteristika: rozmery postele 180 x 200 cm, látka ROKO 01 light beige, nožičky nízkeho 
čela, nohy drevené buk bielený, vrátane úložného priestoru, rošt ADELA 90 x 200 cm, buk 
masív, bočný výklop, rošty integrované do postele prostredníctvom výklopného mechanizmu 



 

 

s plynovými piestmi, matrace Semplice Memo Deluxe 90 x 200 cm, výška 24 cm a nočný 
stolík VENA 550, buk bielený). Každý z piatich výhercov obdrží tú istú výhru.  
 

2. Každý prítomný výherca obdrží od organizátora výherný kupón, na základe ktorého bude 
kontaktovať dodávateľa spoločnosť WE-TEC, s.r.o. na telefónnom čísle 02/44372454 
a s týmto si dohodne termín a miesto dodania výhry. Za riadne dodanie a prepravu výhry do 
miesta určeného výhercom zodpovedá WE-TEC, s.r.o.  

 
3. Pokiaľ si výherca v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa žrebovania nedohodne so 

spoločnosťou WE-TEC, s.r.o. termín a miesto dodania výhry alebo pokiaľ si výhru 
v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste neprevezme, jeho nárok na túto výhru 
zaniká;  organizátor nie je v takomto prípade povinný žrebovať náhradného výhercu.   

 
4. Organizátor nezodpovedá za akosť výhry ani za jej prípadné vady. Prípadnú zodpovednosť za 

vady výhry bude výherca v lehote do 24 mesiacov odo dňa  prevzatia výhry reklamáciou 
uplatňovať priamo u dodávateľa spoločnosti WE-TEC, s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 
Bratislava.   

 
5. Organizátor si vyhradzuje právo meniť výhru za iný druh výhry. Výherca nie je oprávnený 

požadovať namiesto vecnej výhry náhradu v peniazoch.   
 
8. Osobitné podmienky v prípade neprítomnosti výhercu pri žrebovaní 

1. V prípade, že výherca nie je prítomný pri žrebovaní, bude na základe údajov uvedených 
v súťažnom formulári e-mailom kontaktovaný organizátorom. Povinnosťou takéhoto účastníka 
je preukázať organizátorovi splnenie všetkých podmienok súťaže podľa bodu 6. Po ich 
preukázaní výherca obdrží od organizátora výherný kupón na prevzatie výhry, bod 7 ods. 2 
platí obdobne.  Ak sa následne zistí, že u tohto výhercu neboli splnené všetky súťažné 
podmienky podľa bodu 6, jeho nárok na výhru zaniká; organizátor nie je v takomto prípade 
povinný žrebovať náhradného výhercu.   

 
2. Organizátor bude výhercu o výhre informovať mailom, na základe údajov, ktoré výherca 

poskytol organizátorovi prostredníctvom súťažného formulára. Pokiaľ výherca, ktorý nebol 
prítomný na vyžrebovaní a v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa žrebovania nebude 
kontaktovať dodávateľa WE-TEC, s.r.o. alebo si s ním v dohodnutom termíne a na 
dohodnutom mieste výhru neprevezme, jeho nárok na túto výhru zaniká; organizátor nie je 
v takomto prípade povinný žrebovať náhradného výhercu.   

 
9. Oboznámenie sa s pravidlami 

Účastník súťaže podpísaním súťažného formulára vyhlasuje, že sa s týmito podmienkami pred 
jeho účasťou v súťaži riadne oboznámil, týmto riadne porozumel a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.    
 
Účinnosť podmienok súťaže ku dňu 1.8.2018 


