Štatút súťaže
„Nová záhrada od Semmelrocku“
Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže o preplatenie tovaru (dlažba, dlažba
a doplnkový materiál) zakúpeného od zmluvných predajcov SEMMELROCK STEIN +
DESIGN Dlažby s.r.o., IČO: 35703601, Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 12081/T (ďalej len
„Semmelrock“) a použitého pri realizácii exteriérových úprav súťažiacich. Štatút súťaže
bude zverejnený na webovej stránke www.semmelrock.sk. Tento štatút je jediným platným
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže „Nová záhrada od Semmelrocku“
(ďalej len „súťaž“).

I. Cieľ súťaže
1. Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja tovaru a výrobkov vyhlasovateľa súťaže
spoločnosti Semmelrock. Súťaž je propagačnou súťažou a nie je hazardnou hrou
v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej
republiky (ďalej len „súťažiaci“).

II. Vyhlasovateľ súťaže, technická realizácia a servis súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť SEMMELROCK STEIN +
DESIGN Dlažby s.r.o., IČO: 35703601, Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 12081/T.
2. Technickú realizáciu a servis zabezpečuje spoločnosť SEMMELROCK STEIN +
DESIGN Dlažby s.r.o., IČO: 35703601, Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 12081/T.

III. Začiatok a ukončenie súťaže
1.

Súťaž prebieha v dvoch fázach a to prvá fáza v čase od 20.04.2018 do 30.06.2018, kedy
je možné si zakúpiť tovar (dlažba a doplnkový materiál) spoločnosti Semmelrock
a druhá fáza v čase od začiatku súťaže do 31.10.2018, kedy je možné zasielať fotky

zrealizovanej plochy exteriéru súťažiaceho, na ktorú bol použitý tovar od spoločnosti
Semmelrock.
2.

Dňa 15.11.2018 vylosuje spoločnosť Semmelrock troch výhercov, ktorým preplatí
zmluvný predajca Semmelrocku, u ktorého bol tovar Semmelrocku zakúpený, v plnej
výške hodnotu tovaru (dlažba alebo dlažba a doplnkový materiál) spoločnosti
Semmelrock, ktorý bol použitý na realizáciu vonkajších úprav ich exteriéru.

IV. Pravidlá súťaže
1. Súťažiaci sa do súťaže o výhru zapojí tak, že:
 si zakúpi tovar, a to dlažbu alebo dlažbu a doplnkový materiál u ktoréhokoľvek
zmluvného predajcu spoločnosti Semmelrock a to na území Slovenskej republiky
v čase od 20.04.2018 do 30.06.2018;
 zrealizuje vonkajšie úpravy svojho exteriéru, či už rekonštrukciou alebo novou
úpravou, pričom pri tejto realizácii použije výlučne tovar od spoločnosti
Semmelrock, pričom použitím tovaru sa rozumie výlučné použitie dlažby alebo
dlažby a doplnkového materiálu zakúpeného od spoločnosti Semmelrock;
 po zrealizovaní úprav zašle minimálne 3 fotografie už zrealizovanej úpravy
svojho exteriéru tak, aby bolo zrejmé, o akú úpravu sa jedná a aby bola
znázornená aj celá upravovaná plocha, na info.sk@semmelrock.com a to v čase
do 31.10.2018, pričom spolu s fotografiami uvedie aj svoje meno a priezvisko,
telefonický a mailový kontakt, ako aj miesto realizácie vonkajšej úpravy
exteriéru;
 predloží, v prípade jeho vylosovania ako výhercu, daňový doklad o nákupe tovaru
spoločnosti Semmelrock.
2. Žrebovanie sa uskutoční dňa 15.11.2018 v priestoroch sídla spoločnosti Semmelrock.
Výsledky budú zverejnené na stránke www.semmelrock.sk. Výherca bude kontaktovaný
aj prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej správy. Výherca je povinný v lehote do
30.11.2018 predložiť doklad o kúpe tovaru a následne mu zmluvný predajca spoločnosti
Semmelrock, u ktorého bol tovar spoločnosti Semmelrock zakúpený, v lehote do
15.12.2018, preplatí prevodom na účet/v hotovosti kúpnu cenu za zakúpený tovar, ktorý
bude použitý na realizáciu vonkajších úprav exteriéru výhercu.
3. Každému súťažiacemu, ktorý splní podmienky uvedené v tomto štatúte, bude pridelené
číslo, ktoré bude počas žrebovania zaradené k ostatným číslam súťažiacich a zo všetkých
týchto čísel budú náhodným výberom vylosovaní traja výhercovia.
4. Súťažiacemu, ktorý sa stane výhercom, vzniká nárok na výhru len v prípade, ak boli
vonkajšie úpravy exteriéru vykonané len z tovaru zakúpeného od spoločnosti
Semmelrock. V prípade, ak by boli vonkajšie úpravy zrealizované v kombinácii tovaru od
spoločnosti Semmelrock a tovaru od iného dodávateľa, nevzniká súťažiacemu právo na
výhru, aj keď by bol ako výherca vylosovaný. Spoločnosť Semmelrock si vyhradzuje
právo skontrolovať na mieste realizácie, či sa jedná výlučne o jeho tovar a súťažiaci je
povinný to spoločnosti Semmelrock umožniť, v opačnom prípade mu nevzniká nárok na
výhru.
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5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich,
u ktorých bude mať podozrenie z porušenia pravidiel.
6. Potvrdením svojej účasti v súťaži dáva súťažiaci súhlas bez časového obmedzenia na
použitie a zverejnenie fotografií, ktoré zaslal spoločnosti Semmelrock za účelom
uskutočňovania reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru vyhlasovateľa súťaže
a to na jeho webových stránkach alebo v katalógoch, bez nároku na odmenu.
7. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže
a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním
súťaže.

V. Osobitné ustanovenia súťaže
1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a zmluvných predajcov vyhlasovateľa súťaže, ako aj
osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na
súťaži vylúčené.
2. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže
alebo zmluvných predajcov vyhlasovateľa súťaže alebo osoba im blízka, výhra sa
neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už
výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi súťaže bezodkladne na základe písomnej
výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť.
3. Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení a od 24.05.2018 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas k tomu, aby jeho
osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa
súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže výlučne za účelom vyhlásenia víťaza
a doručenia výhry, v prípade, ak súťažiaci vyhrá.
4. V prípade, ak bude výhra vyššia ako 350 Eur, podlieha táto výhra v zmysle zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, 19 % dani z príjmu, ktorú je povinný
uhradiť súťažiaci príslušnému daňovému úradu pri podávaní dane z príjmu za rok 2018.
5. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré týmto
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že
nemôžu požadovať a nemajú nárok na výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry
iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
7. Vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade,
že by taký súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý,
a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorý by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť.
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Ďalej si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka,
ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním v rozpore s dobrými
mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno vyhlasovateľa súťaže.
8. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či
akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce konečné
stanovisko vyhlasovateľa súťaže.

9. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže,
prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo zrušiť.

V Seredi, dňa 17.04.2018

SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže, technický realizátor súťaže
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