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1.	ÚVOD
Tento dokument upravuje pravidlá súťaže
„iPad 2020“ (ďalej len „súťaž“) a je jediným
dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.
2. PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE
Prevádzkovateľom a organizátorom súťaže
je spoločnosť Zeppelin SK s.r.o., so sídlom:
Zvolenská cesta 14605/50, 974 05, Banská
Bystrica – Kráľová, Slovensko (ďalej len
„prevádzkovateľ“).
3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.
4.	ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická
osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre
doručovanie na území Slovenskej republiky,
ktorá splní podmienky súťaže, alebo právnická osoba so sídlom v SR (ďalej „účastník“
alebo „súťažiaci“). Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec alebo spolupracovník prevádzkovateľa či akéhokoľvek subjektu, ktorý sa na realizácii súťaže podieľa, ani
osoby týmto osobám blízke. Podmienkou
účasti je nemať dlh po splatnosti voči prevádzkovateľovi k 30. 11. 2020.
Súťažiacim je osoba, ktorá v termíne konania súťaže zakúpi použitý stroj od prevádzkovateľa, pričom minimálna suma kúpnej
ceny je stanovená na 10 000,- EUR, a vyplní
súťažný lístok podľa bodu 7 týchto podmienok. V prípade, že je nákup financovaný
formou lízingu, za kupujúceho sa považuje
osoba, ktorá s lízingovou spoločnosťou
uzavrie zmluvu o užívaní predmetu kúpnej
zmluvy.
5. VÝHRA
Výhrou v súťaži sú dva Apple iPad Pro.
Účastník môže získať len 1 výhru. Výherca
môže výhru odmietnuť do 24 hodín od doručenia oznámenia o výhre zo strany oznamovateľa, a to oznámením prevádzkovateľovi
na e-mail: marketing-sk@zeppelin.com.
6. PODMIENKY SÚŤAŽE
Výhercovia budú určení po skončení súťaže na základe žrebovania zo všetkých
odovzdaných súťažných lístkov, ktoré
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spĺňajú všetky podmienky pre zaradenie
do žrebovania. Zároveň bude vylosovaný
jeden náhradník pre prípad, že by niektorý
z výhercov hlavnej výhry nespĺňal podmienky na získanie výhry alebo si svoju
výhru neprevzal. Losovanie prebehne pod
právnym dohľadom a za účasti konateľa
prevádzkovateľa. Každý súťažiaci môže
získať iba jednu výhru.
7. SÚŤAŽNý LÍSTOK
Vyplnením a odovzdaním súťažného lístka
prevádzkovateľovi prejavuje každý účastník svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami
a zaväzuje sa ich dodržiavať. Každý súťažiaci je povinný vyplniť úplne, pravdivo a čitateľne súťažný lístok, konkrétne je potrebné
vyplniť meno a priezvisko alebo názov, adresu bydliska alebo sídla a IČO, e-mail a číslo
mobilného telefónu účastníka alebo zástupcu účastníka, a pripojiť vlastnoručný podpis.
Súťažný lístok dostane kupujúci od predajcu
prevádzkovateľa alebo v prípade, keď mu
predajca lístok neodovzdal, na vyžiadanie
od marketingového oddelenia (jan.mlejnek@
zeppelin.com), a odovzdá ho vyplnený predajcovi alebo v sídle prevádzkovateľa najneskôr do konca termínu konania súťaže.
8. DORUČENIE VÝHRY
Prevádzkovateľ alebo organizátor najneskôr do 15. 12. 2020 telefonicky alebo e-mailom kontaktujú výhercu a dohovoria
s nimi miesto a spôsob odovzdania výhry.
V prípade, že výherca odmietne výhru prevziať, nepodarí sa výhercu kontaktovať ani
do 5 dní od prvého pokusu či z akéhokoľvek
iného dôvodu nedôjde k odovzdaniu výhry,
nastúpi na jeho miesto náhradník podľa určeného poradia. Výhru nemožno vyplatiť
v hotovosti. V prípade, že výherca výhru
neprevezme v dohodnutom termíne, stráca na výhru nárok bez toho, aby výhercovi
vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo
strany prevádzkovateľa.
9.	OSOBNÉ ÚDAJE
A OCHRANA OSOBNOSTI
Vyplnením súťažného lístka udeľuje účastník, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
O ochrane osobných údajov, bezplatný
súhlas so spracovaním osobných údajov
poskytnutých v rámci súťaže prevádzko-

vateľovi ako správcovi a organizátorovi
ako spracovateľovi, a to na účely vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového
spracovania týchto údajov, t. j. ponúkanie
obchodu a služieb a zasielanie informácií
o marketingových akciách prevádzkovateľa,
zahŕňajúci aj zasielanie informácií a obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ,
e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, to všetko najviac na 10 rokov od
udelenia súhlasu. Účastník súťaže, ktorý
poskytol osobné údaje, má právo prístupu
k svojim osobným údajom a ďalšie práva
garantované všeobecne záväznou právnou
úpravou. Udelenie súhlasu je dobrovoľné
a tento súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolaný. Súťažiaci si
je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním
obchodných oznámení a elektronickej pošty
na účely priameho marketingu môže kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie
na adrese správcu.
10. ĎALŠIE USTANOVENIA
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži
alebo konajúce v rozpore s pravidlami tejto súťaže nebudú do súťaže zaradené, resp. môžu
byť zo súťaže vyradené. Ak sa ukáže, že táto
osoba sa aj napriek uvedeným skutočnostiam
stala výhercom, výhra jej nebude vydaná.
Účastník bude zo súťaže vylúčený v prípade,
že prevádzkovateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného
alebo nekalého konania zo strany niektorého
z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla
danému účastníkovi k získaniu výhry.
11. PRÁVA A POVINNOSTI
PREVÁDZKOVATEĽA A ORGANIZÁTORA
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť
s konečnou platnosťou výhercu. Prevádzkovateľ a organizátor si vyhradzujú právo
kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá
súťaže či súťaž zmeniť alebo zrušiť, a to bez
udania dôvodu a stanovenia náhrady. Také
rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na www.zeppelin.sk. Prevádzkovateľ
rozhoduje s konečnou platnosťou vo všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže.
Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na
www.zeppelin.sk.

