
 

 

 ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

„NESCAFÉ Mixes – Vyhrajte PlayStation 5“ 

 
 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „NESCAFÉ Mixes – Vyhrajte 

PlayStation 5“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 

časť uvedenej súťaže prebiehajúcu na území Slovenskej republiky. Tieto pravidlá môžu byť 

pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu a uverejnené na súťažnom webe. 

 

Zadávateľom súťaže je: 

Nestlé Česko s.r.o. 

so sídlom: Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany 

IČO: 457 99 504 

spoločnosť zapísaná v OR vedenom na Mestskom súde v Prahe, v oddiele C, vložka 10481 

 

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“). 

 

Organizátorom súťaže je: 

PROMOANGEL s.r.o. 

so sídlom: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00 

IČO: 290 24 463 

spoločnosť zapísaná v OR vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 160789 

 

(ďalej len „organizátor“ či „organizátor súťaže“). 

 

Súťaž technicky zabezpečuje: 

Nestlé Česko s.r.o. 

so sídlom: Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany 

IČO: 457 99 504 

spoločnosť zapísaná v OR vedenom na Mestskom súde v Prahe, v oddiele C, vložka 10481 

 

(ďalej len „technický správca“ či „technický správca súťaže“). 

 

I. Obdobie a miesto konania súťaže 

1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 5. 2021 00:00:00 hod. do 30. 6. 2021 23:59:59 hod. 

vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“) na území Českej republiky a Slovenskej 

republiky, a to prostredníctvom všetkých maloobchodných predajní na uvedenom území a 

rovnako e-shopov dodávajúcich súťažné výrobky na trh hore uvedených štátov (ďalej len 

„miesto konania súťaže“). 

2. Tieto pravidlá upravujú výhradne tú časť súťaže, ktorá prebieha na území Slovenskej 
republiky vo vzťahu k spotrebiteľom vymedzeným v čl. II. týchto pravidiel. Pravidlá 
upravujúce priebeh súťaže na území Českej republiky, vzťahujúce sa na spotrebiteľov 
vymedzených v pravidlách pre slovenskú časť súťaže, sú k dispozícii na https://www.nestle-
akce.cz/ps5. Výhry a vyhodnotenie súťaže sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku. 

https://www.nestle-akce.cz/ps5
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II.  Účasť na súťaži 

1. Na súťaži sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – spotrebiteľ. Osoby mladšie ako 18 rokov sa 

môžu na súťaži zúčastniť iba so súhlasom (zadávateľ je oprávnený si túto skutočnosť overiť a 

požadovať aj písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, že bol súhlas poskytnutý) svojho 

zákonného zástupcu (ďalej len „záujemca“). Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca 

podmienky stanovené v predchádzajúcej vete, ktorá v období a mieste konania súťaže vykoná 

súťažný nákup, a ktorá sa v období konania súťaže platne registruje do súťaže tak, ako je 

stanovené ďalej v týchto pravidlách (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere 

k organizátorovi, zadávateľovi, technickému správcovi či spolupracujúcim spoločnostiam, ako  

aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník, , v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).  

3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže 

nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek 

dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti 

na tejto súťaži, bude táto osoba zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

III. Súťažné výrobky 

Súťažným výrobkom sa rozumejú ďalej uvedené výrobky zadávateľa predávané pod značkou 

NESCAFÉ v období konania súťaže v mieste konania súťaže:  

  

Zoznam súťažných výrobkov pre spotrebiteľskú súťaž „NESCAFÉ Mixes – Vyhrajte PlayStation 

5“ 

 

 

 

 

 

Výrobky radu Mixes 3 v 1 

NESCAFÉ 3 in 1 CLASSIC (330 g a 165 g) 

NESCAFÉ 3 in 1 BrownSugar (165 g) 

NESCAFÉ 3 in 1 STRONG (160 g) 

NESCAFÉ 3 in 1 ChocoHazelnut (160 g) 

NESCAFÉ 3 in 1 WarmyCaramel (160 g) 

NESCAFÉ 3 in 1 Toffee Nut (160 g) 

NESCAFÉ 3 in 1 FRAPPÉ (160 g) 

NESCAFÉ 3 in 1 CLASSIC 10 + 2 (198 g) 

Výrobky radu Mixes 2 v 1 NESCAFÉ 2 in 1 (80 g) 

Výrobky radu Foaming Mixes NESCAFÉ Cappuccino (120 g) 

NESCAFÉ Latté (120 g) 

 

 

(ďalej len spoločne a jednotlivo ako „súťažný výrobok“) 

 

IV. Mechanika súťaže 

 



 

 

Záujemca sa do súťaže zapojí tak, že: 

1. v období konania súťaže a v mieste konania súťaže jednorazovo (na jednu účtenku) 

kúpi minimálne 3 ks súťažných výrobkov v ľubovoľnej kombinácii (ďalej len ako 

„súťažný nákup“). Za súťažný nákup záujemca dostane daňový doklad – účtenku 

z elektronickej pokladnice/faktúru obsahujúcu označenie konkrétnej prevádzky; 

menný zoznam súťažných výrobkov (tak aby výrobky nemohli byť zamenené s inými), 

počet a cenu kúpených jednotlivých súťažných výrobkov a dátum (fakultatívne potom 

aj čas) vykonania súťažného nákupu  

(ďalej účtenka a faktúra spoločne len ako „súťažný doklad“). 

 

Súťažiaci je povinný si uschovať originály všetkých súťažných dokladov, s ktorými sa 

zúčastnil na súťaži (tzn. ktoré boli do súťaže registrované), a to aj  2 mesiace po 

skončení súťaže. Ich riadne predloženie (ak naň vyzve zadávateľ, príp. organizátor 

s jeho dovolením, súťažiaceho) je jednou z podmienok odovzdania výhry v súťaži. 

 

2. a následne výhradne v období konania súťaže vykoná súťažnú registráciu na 

https://www.nestle-akce.cz/sk/ps5 (ďalej len „súťažný web“), a to tým spôsobom, že 

na uvedenom súťažnom webe vyplní elektronický registračný formulár (ďalej len 

„registračný formulár“), do ktorého: 

− nahrá sken/fotografiu súťažného dokladu (veľkosť súboru max. 5 MB, formát 

PNG, JPG, Pdf. alebo GIF) 

a zadá nasledujúce údaje:  

− meno a priezvisko,  

− pravdivú a platnú kontaktnú e-mailovú adresu,  

− telefónne číslo,  

− úplnú doručovaciu adresu,  

− v prípade, že je záujemca mladší ako 18 rokov, priloží takisto sken/fotografiu 

súhlasu zákonného zástupcu s účasťou na súťaži a spracovaním osobných 

údajov (záujemcu aj zákonného zástupcu). Pre sken/fotografiu súhlasu platia 

rovnaké technické požiadavky ako v prípade skenu/fotografie súťažného 

dokladu* 

a ďalej potvrdí, že je starší ako 18 rokov a udelí svoj súhlas s pravidlami súťaže a 

spracovaním osobných údajov/alebo, že je mladší ako 18 rokov a vyššie uvedené 

súhlasy udeľuje a na súťaži sa zúčastní so súhlasom svojho zákonného zástupcu* a 

registračný formulár pomocou tlačidla „Odoslať“ odošle technickému správcovi 

súťaže. 

 

3. Záujemca (resp. jeho konkrétny súťažný doklad) je do súťaže zaradený (a stáva sa tak 

súťažiacim) okamihom doručenia jeho, v súlade s týmito pravidlami vyplneného, 

https://www.nestle-akce.cz/sk/ps5


 

 

súťažného formulára technickému správcovi súťaže (ďalej spoločne len „súťažná 

registrácia“).  Súťažný nákup musí byť vykonaný pred odoslaním príslušnej súťažnej 

registrácie (pozrite sa ďalej) – teda súťažný nákup musí vždy predchádzať (alebo mať 

minimálne zhodný čas uskutočnenia s časom doručenia súťažnej registrácie). 

4. Súťažiaci sa môže na súťaži zúčastniť opakovane (teda vykonať viac súťažných 

registrácií), avšak vždy s novým súťažným nákupom dokladovaným novým súťažným 

dokladom, t. j. jeden súťažný nákup oprávňuje vždy iba na jednu registráciu do súťaže 

(s tým, že nerozhoduje, koľko súťažných výrobkov nad minimálny počet je na 

konkrétnom súťažnom doklade uvedených, lebo každý jednotlivý súťažný doklad 

môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup a každý jednotlivý súťažný doklad 

možno do súťaže registrovať iba 1×). Každý jednotlivý súťažiaci môže v súťaži použiť 

iba jednu e-mailovú adresu a jedno telefónne číslo, tzn. v prípade opakovanej súťažnej 

registrácie musí súťažiaci použiť rovnaké údaje, ktoré použil pri prvej súťažnej 

registrácii. V prípade porušenia tejto podmienky je zadávateľ aj organizátor (s 

prihliadnutím na okolnosti prípadu) oprávnený príslušného súťažiaceho zo súťaže bez 

náhrady vylúčiť, a to so všetkými jeho súťažnými registráciami. 

V. Určenie výhercov v súťaži 

− Do súťaže je vložených 5 ks výhier. Výhry sú spoločné pre Českú aj Slovenskú republiku. 

− K jednému telefónnemu číslu (a súčasne podľa registrácie zodpovedajúcej e-mailovej 

adrese), ktoré bolo uvedené v rámci registrácie na súťažnom webe, je možné prideliť 

za celé obdobie konania súťaže maximálne jednu výhru. Teda ten istý súťažiaci (t. j. tá 

istá fyzická osoba) môže za celé obdobie konania súťaže vyhrať max. 1 ks výhry. 

− Výhercovia v súťaži budú určení žrebovaním (tzn. náhodným spôsobom) vykonaným 

elektronickým systémom technického správcu súťaže do 5 pracovných dní od 

skončenia súťaže. Žrebovať sa bude zo všetkých platných súťažných registrácií 

vykonaných v období konania súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný 

protokol. Výhercom sa tak stane ten účastník, ktorý úplne a riadne splní pravidlá 

súťaže (a to aj tie nasledujúce po žrebovaní) a zároveň bude vyžrebovaný technickým 

správcom súťaže. 

− V prípade, že bude do súťaže doručených menej platných súťažných registrácií než 

koľko je počet výhier vložených do súťaže, resp. z iného pravidlami stanoveného 

dôvodu nebude možné všetky výhry rozdeliť, nerozdané výhry prepadajú zadávateľovi, 

ktorý rozhodne o ich ďalším použití.  

 

VI. Výhry 

1. V súťaži sa hrá o hernú konzolu PlayStation 5 v hodnote 499,99 EUR 

− Do súťaže je celkovo vložených 5 ks výhier. Výhry sú spoločné pre Českú aj Slovenskú 

republiku. 

− Každý oprávnený výherca získa vždy 1 ks tejto výhry. 

(ďalej len ako „výhra“)  

 



 

 

 

VII. Informovanie vyžrebovaných súťažiacich a odovzdanie výhier 

 

1. Súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný na e-mailovej adrese, ktorú vyplnil do 

registračného formulára na súťažnom webe, prostredníctvom e-mailu info@nestle.cz, a to 

najneskôr do 2 týždňov od skončenia súťaže (ďalej tiež ako „výherná správa“). V rámci 

uvedenej výhernej správy bude vyžrebovaný súťažiaci vyzvaný na zaslanie svojich údajov 

v rozsahu: meno a priezvisko; e-mailová adresa, s ktorou sa zúčastnil na súťaži, mobilné 

telefónne číslo; informácia, či má menej/viac ako 18 rokov a v prípade, že je mladší ako 18 

rokov takisto meno a telefónne číslo zákonného zástupcu, s ktorého súhlasom sa na súťaži 

zúčastní; a doručovacia adresa vyžrebovaného súťažiaceho na území Slovenskej republiky, a 

to e-mailom na: info@nestle.cz (ďalej spoločne „odpoveď na výhernú správu“). Odpoveď na 

výhernú správu musí byť doručená na príslušnú e-mailovú adresu do 3 pracovných dní od 

odoslania výhernej správy zadávateľom, resp. ním určenou osobou. Zadávateľ (eventuálne 

organizátor so súhlasom zadávateľa) je takisto oprávnený od súťažiaceho požadovať (najmä 

v prípade pochybností o pravosti súťažného dokladu) doručenie originálu súťažného 

dokladu, s ktorým bol vyžrebovaný, prípadne originálov všetkých súťažných dokladov, s 

ktorými sa zúčastnil na súťaži v listinnej podobe, a to v stanovenej lehote, ktorá bude 

komunikovanie v emailu so žiadosťou o dodanie originálov, na adresu: Promoangel s. r. o., 

Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, s uvedením hesla na obálke: „NESCAFÉ Mixes – 

Vyhrajte PlayStation 5“, a to v ním stanovenej lehote (rozhodujúci je dátum poštovej 

pečiatky). 

   

2. V prípade nezaslania/nedoručenia všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov 

v požadovanej lehote (či v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam 

uvedeným v rámci súťažných registrácií podľa ods. 1. tohto článku pravidiel, bude tu 

pochybnosť o pravosti súťažných dokladov, ktorú sa nepodarí rozptýliť/doklad bude 

nečitateľný/nebude celý/bude inak poškodený), prípadne ak sa zistí, že súťažiacemu nebol 

udelený súhlas zákonného zástupcu, vyžrebovaný súťažiaci sa nestáva výhercom a výhra 

prepadá v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.  

 

3. Výhry budú odoslané prostredníctvom kuriérskych služieb (ako doporučená zásielka) na 

adresu, ktorú uvedie vyžrebovaný účastník v odpovedi na výhernú správu. Výhry budú 

doručované výhradne na adresy na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Výhry 

budú výhercom odoslané najneskôr do 8 týždňov od kontroly splnenia podmienok súťaže 

s kladným výsledkom. V prípade, že bude nutné si od vyžrebovaného účastníka vyžiadať 

originály súťažných dokladov, čas na odoslanie výhier (ak sa stane súťažiaci výhercom) sa 

primerane predlžuje. 

 

4. Organizátor, technický správca ani zadávateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za 

nedoručenie odpovedí na výhernú správu, výhier v súťaži, ani za poškodenie, oneskorenie či 

stratu uvedeného počas prepravy. Náklady spojené s odoslaním výhry výhercovi hradí 

zadávateľ súťaže. 
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VIII. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov a osobnostných práv 

1. Záujemca (prípadne jeho zákonný zástupca) udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých 

osobných údajov na účel realizácie súťaže podľa týchto pravidiel, t. j. s ich zodpovedajúcim 

spracovaním zo strany zadávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, a to v rozsahu meno a 

priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas súťažnej/-ých 

registrácie/-í, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o veku nad 18 

rokov, údaje nutné na identifikáciu zákonného zástupcu, a v prípade výhry aj údaje zo 

súťažného dokladu, doručovacia adresa, údaj o výhre, údaj o odovzdaní výhry a súvisiaca 

komunikácia.  

2. Osobné údaje budú použité na účel vedenia súťaže zahŕňajúci organizáciu a vyhodnotenie 

súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie výhier. 

3. Právnym základom spracovania je súhlas. 

4. Údaje budú spracované na účel vedenia súťaže, a to v čase nevyhnutnom vzhľadom na účel 

spracovania, najdlhšie počas 2 rokov od okamihu registrácie do súťaže, ak nedôjde k odvolaniu 

súhlasu skôr. Odvolaním súhlasu sa končí účasť na súťaži.  

5. Spôsob vykonávaného spracovania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný.  

6. Údaje poskytnuté záujemcom/súťažiacim (prípadne jeho zákonným zástupcom) môžu okrem 

organizátora a technického správcu spracovávať ako ďalší príjemcovia marketingovej 

spoločnosti poverení zadávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, 

doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. 

Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo Európskej únie. 

7. Dotknutá osoba (záujemca/súťažiaci/zákonný zástupca) môže kedykoľvek súhlas odvolať 

zaslaním e-mailu na adresu info@nestle.cz v období konania súťaže aj po skončení súťaže, kde 

možno uplatniť tiež ostatné práva dotknutej osoby. Odvolaním súhlasu sa končí účasť 

súťažiaceho na súťaži (a v prípade, že k nemu došlo pred odovzdaním výhry, táto sa 

neodovzdá).   V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže dotknutá osoba obrátiť na 

zadávateľa na kontakte info@nestle.cz či na adrese jeho sídla. Na tomto e-maile môže 

dotknutá osoba podať zadávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky.   

8. Záujemca/súťažiaci (prípadne jeho zákonný zástupca) svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, 

že zadávateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 Občianskeho zákonníka, , bezplatne 

jeho meno a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu), v propagačných a reklamných 

materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a 

služieb zadávateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným 

spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy záujemcov/súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku 

sa udeľuje na obdobie, ktoré uplynie dovŕšením 5 rokov od ukončenia súťaže. 

 
9. Dotknutá osoba, ktorá takto poskytla zadávateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len 

„nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o spracovaní osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: 

 

• právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú 
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spracovávané jeho osobné údaje, na aký účel, aký je rozsah spracovávaných osobných 

údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené, 

• právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných 

údajov, 

• právo na vymazanie údajov, v prípade, že zanikne účel spracovania alebo ak sa osobné 

údaje spracovávajú nezákonne, 

• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, 

• právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže súťažiaci získať osobné 

údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď 

pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, 

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti 

profilovaniu, 

• právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, v prípade, že by zistil, že 

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie 

uvedeného nariadenia. 

 
IX. Záverečné ustanovenia 

1. Zadávateľ, prípadne organizátor so súhlasom zadávateľa, je oprávnený súťaž kedykoľvek 

zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám 

v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to vykonané písomne, formou číslovaných dodatkov 

a zverejnené na internetových stránkach: https://www.nestle-akce.cz/sk/ps5. 

2. Výhry, ktoré budú zadávateľovi či organizátorovi vrátené ako nedoručené či ktoré nebude 

možné prideliť, doručiť, prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich 

ďalšom použití. 

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Zadávateľ, prípadne organizátor so 

súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu 

a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že 

mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami 

súťaže. 

4. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie 

účasti na súťaži či výhier právnou cestou nie je možné. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú 

výhru, ako mu bude vydaná, a nemôže si vyžadovať viac, ako mu na základe týchto pravidiel 

bolo poskytnuté. 

5. Organizátor, technický správca ani zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek riziká ani 

akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou na súťaži alebo 

prostredníctvom získanej výhry. 

6. Účastník bude zo súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením 

mohla účastníkovi vzniknúť v prípade, že zadávateľ, organizátor či technický správca zistí alebo 

bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania alebo 

akéhokoľvek konania proti pravidlám tejto súťaže zo strany takého účastníka alebo niektorého 
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z účastníkov či inej osoby, ktorým táto dopomohla danému účastníkovi k účasti na súťaži, 

prípadne zisku výhry v súťaži.  

 

7. Prípadné námietky ohľadom priebehu Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať písomne na 
poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách počas trvania Súťaže a do 20 pracovných dní od 
ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie 
Usporiadateľa o námietke je konečné. 
 

8. Organizátor, zadávateľ ani technický správca súťaže nie je zodpovedný za technické problémy 

pri prenose dát elektronickými prostriedkami.  

 

9. Zadávateľ, resp. organizátor so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky 

otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži a celkovom poradí 

účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ súťaže. V prípade 

pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi ležia dôkazné povinnosti na 

účastníkoch. 

 

10. V prípade akejkoľvek pochybnosti o splnení podmienok súťaže leží povinnosť rozptýliť túto 

pochybnosť výlučne na danom záujemcovi/účastníkovi.  

 
11. Pokiaľ výherca nie je daňový rezident ČR, má povinnosť doložiť zadávateľovi svoj daňový 

domicil do 5 dní od potvrdenia výhry v súťaži. Pokiaľ tak neurobí, zadávateľ zrazí a odvedie daň 

15 % z výhry (v prípade, že nie je od dane oslobodená) v Českej republike. Účasťou v súťaži 

súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami zdanenia v prípade jeho eventuálnej výhry 

v súťaži a s týmto vedomím vstupuje do súťaže. Pre vylúčenie pochybností platí, že v Slovenskej 

republike výhra s hodnotou neprevyšujúcou sumu 350 EUR v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 

písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nie je 

predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

 

12. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných 

materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel 

súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na 

propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať 

v súlade s úplnými pravidlami súťaže. 

 
Originál úplných pravidiel bude počas trvania súťaže zverejnený na internetových stránkach 

https://www.nestle-akce.cz/sk/ps5. Otázky k súťaži možno takisto smerovať na e-mailovú adresu 

info@nestle.cz alebo na bezplatnú telefonickú linku 800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 – 11.30 a 

13.00 – 16.00. 

 

V Prahe dňa 29. 4. 2021. 
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