
Všeobecné podmienky spotrebiteľskej súťaže 
 
„Nasivin Sinus“ 
 
1. Organizátor súťaže 
1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť MERCK, so sídlom Dvořákovo nábrežie 
4, 810 06 Bratislava, IČO: 31 338 101, vedená v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 3975/B ďalej len „Organizátor“). 

 
2. Termín a miesto konania súťaže 
2.1 Súťaž sa uskutoční v termíne od 28.12.2016 do 8.1.2017 na 
území  Slovenskej republiky. 

 
3. Podmienky účasti v súťaži 
3.1 Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, 
spôsobilá na právne úkony.  
3.2 Termín žrebovania je nasledovný: 
pondelok 9.1.2017 (žrebuje sa zo správnych odpovedí akceptovaných v termíne 
od 28.12.2016 00:01 do 8.1.2017 23:59), 
3.3 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore 
s pravidlami tejto súťaže nebudú zaradené do súťaže. 

 
4. Výherca a výhry v súťaži 
4.1 Výhercovia budú zverejnení na web stránke www.zzz.sk vždy najneskôr deň 
po žrebovaní. 
Vyžrebujú sa: 
5 výhercovia. 
Všetky výhry budú zaslané poštou na poskytnuté doručovacie adresy.  
4.2 Právo na výhru vzniká iba za predpokladu, že výherca splnil všetky vyššie 
uvedené podmienky účasti v súťaži. 
4.3 Výherca je povinný zaslať svoju korešpondenčnú adresu, na ktorú mu bude 
doručená výhra. Organizátor si vyhradzuje právo akceptovať iba požiadavky na 
doručenie výhry v rámci Slovenskej republiky. V opačnom prípade zaniká právo 
výhercu na výhru. 

 
5. Oznamovanie a doručovanie výhier, strata nároku na výhru 
5.1 Účastníci súťaže môžu zisťovať informácie o súťaži a výhrach na web 
stránke súťaže www.zzz.sk. 



5.2 Výhry budú doručené na doručovacie adresy prostredníctvom Slovenskej 
pošty iba v rámci územia SR. 
5.3 Vylúčení zo súťaže sú všetci zamestnanci a rodinní príslušníci Organizátora 
súťaže. 
5.4 V prípade zistenia podvodu alebo nekalého jednania nebude výhra 
odovzdaná. 
5.5 V prípade, že sa vyžrebovaný výherca o svoju výhru neprihlási do 10 dní, 
stráca nároku na výhru. 

 
6. Informácia o daniach 
6.1 Ak cena jednotlivej výhry prekročí sumu 350 €, podlieha podľa platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu. Organizátor zároveň 
prehlasuje, že hodnota žiadnej z jednotlivých výhier v súťaži neprekračuje sumu 
350 €. 

 
7. Práva a povinnosti Organizátora 
7.1 Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami 
podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania 
výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej 
platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu trvania súťaže. Zmenu pravidiel a 
podmienok súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní. 
7.2 Výhry, ktoré z dôvodov mimo dosahu Organizátora nie je možné doručiť 
výhercovi prepadajú v prospech Organizátora (napr. ak kontaktovanie výhercu 
nebude úspešné alebo ak nebude možné výhru doručiť na oznámenú adresu). 
Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie 
výhry po jej zverení na doručenie tretej osobe. 
7.3 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom 
v súvislosti s realizáciou a využívaním výhier. 

 
8. Ochrana osobných údajov 
8.1. Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s tým, že 
Organizátor v prípade výhry zverejní ich meno a priezvisko na svojom webe. 
8.2. Organizátor sa zaväzuje použiť osobné údaje výlučne na účely zaslania 
výhry. 
8.3. Účasťou v súťaži jej účastník vyslovuje súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje 
sa pravidlá dodržovať. 
8.4. Účastník súťaže ďalej berie na vedomie a udeľuje súhlas s tým, aby 
Organizátor použil jeho poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, 
doručovacia adresa) na účely zaslania výhry. Poskytnutie osobných údajov je 
dobrovoľné. 



9. Všeobecné ustanovenia 
9.1 Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej 
hodnoty prostredníctvom inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, 
že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať 
súdnou cestou.  
 
V Bratislave dňa 27.12.2016 
 
EDUCATION, s.r.o. 


