Súťažné podmienky - Potraviny Koruna
Súťaž na Facebooku !Vyhraj 1x darčekový kôš v hodnote 20€“
Znenie príspevku k predmetnej súťaži: „

📢

SÚŤAŽ!

obľúbený a s kým sa podelíte o prípadnú výhru.

📢

🥗❤

Napíšte nám do komentára aký šalát je váš
My za odmenu vyberieme jedného z vás,

ktorého odmeníme darčekovým košom v hodnote 20€. Zapojiť sa môžete do 27.7.2022
(štvrtok).

🤩✊

Viac informácií k súťaži nájdete na webe (v časti - Výherná listina, pravidlá súťaže): www.libex.sk
“
Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť KORUNA, s. r. o., so sídlom Bytčianska 114, 010
03, Žilina, IČO: 36379450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Odd. Sro, vl.
č.: 11070/L.
Predmetná súťaž je realizovaná prostredníctvom stránky Koruna Potraviny, na internetovej
sociálnej sieti Facebook.
Súťaž začína dňa 20.7.2022 a končí dňa 27.7.2022 do 12:00 hod.
Pre riadne zapojenie sa do súťaže musí návštevník stránky Koruna Potraviny vykonať nasledovné:

- pridať do komentára pod súťažným príspevkom Koruna Potraviny názov svojho obľúbeného
šalátu a meno osoby, s ktorou sa podelí o prípadnú výhru.
Každý zo súťažiacich sa môže zúčastniť súťaže len raz. Jeden výherca bude vyžrebovaný
správcom stránky Potraviny Koruna a po skončení súťaže (do 14 kalendárnych dní) bude
vyhlásený v komentári pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook. V prípade, že sa
správcovi stránky Potraviny Koruna nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom
súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook do 7 dní, výhra prepadá v prospech ďalšieho zo
súťažiacich, ktorý bude dodatočne vybraný správcom stránky Potraviny Koruna.
Výherca súťaže získava 1 darčekový kôš produktov v celkovej hodnote 20€. Výhra bude
odovzdaná jednému vybranému výhercovi, a to v jednej z pobočiek spoločnosti KORUNA, s.r.o.
Celková hodnota súťažných výhier je 20€.
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť
spoločníci organizátora, členovia štatutárneho orgánu organizátora, zamestnanci organizátora a
ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov - ďalej aj ako „OZ!), ani iné osoby spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke
osoby. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výherca nemá právo požadovať jej alternatívne
plnenie v peňažných prostriedkoch. V zmysle úst. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a to
ani prostredníctvom súdu.
Výherca je povinný výhru si osobne prevziať, a to podľa vopred oznámených/dohodnutých
inštrukcií. V prípade, že si výherca výhru neprevezme v určený čas a na určenom mieste z
dôvodov iných, ako by mohli nastať na strane organizátora, prepadá výhra v prospech
organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo požadovať od výhercu predloženie
dokladu totožnosti za účelom overenia jeho nároku na výhru. Výherca je povinný organizátorovi
súťaže pri odovzdaní výhry podpísať všetky potrebné dokumenty k účinnému nadobudnutiu výhry
výhercom. Výhry podliehajú dani z príjmu podľa zákona č. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho
zákona.
Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na
facebookovej stránke Potraviny Koruna v súvislosti s priebehom tejto súťaže a vyhlásením
výhercu súťaže. Taktiež súhlasí s poskytnutím svojej adresy a telefónneho čísla prostredníctvom
súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook organizátorovi súťaže, a to za účelom vyzdvihnutia
výhry.
Organizátor predmetnej súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o otázkach týkajúcich sa tejto
súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť,
zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v
súvislosti s účasťou v súťaži alebo užívaním výhry.
V Žiline, dňa 20.7.2022
KORUNA, s.r.o.
Ing. Helena Cvachová, konateľka spoločnosti

