
 

                                         PODMIENKY SÚŤAŽE 

„Hľadáme najlepšieho zákazníka“ 
(ĎALEJ LEN „PODMIENKY“) 

 
I. Účel súťaže  

Účelom súťaže „Hľadáme najlepšieho zákazníka“ 

(ďalej len „Súťaž“) je reklama a podpora predaja 

výrobkov usporiadateľa Súťaže, spoločnosti Jaspol 

Export – Import spol.  s r. o. 

  

II. Usporiadateľ Súťaže  
Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Jaspol Export – 

Import spol. s r.o., so sídlom R. Jašíka 158/8, 958 01 

Partizánske, IČO: 31 106 056, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel s r.o., vložka č. 

19075/R (ďalej len „Usporiadateľ“).  

   

III. Trvanie Súťaže  
Začiatok Súťaže je dňa 02.11.2015 a účastník Súťaže sa 

môže do Súťaže zapojiť v období od 02.11.2015 do 

22.11.2015 (vrátane). Súťaž bude prebiehať na území 

Slovenskej republiky, v obchodnej sieti Soňa.  

   

IV. Účasť v súťaži  

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci zákazníci vo veku od 

18 rokov, okrem zamestnancov Usporiadateľa a 

ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na zabezpečení 

tejto Súťaže vrátane ich zamestnancov, členov orgánov 

alebo spoločníkov a ich blízkych osôb podľa § 116 

Občianskeho zákonníka.  

Účastníkom Súťaže sa stane ten, kto v obchodnej sieti 

Soňa v období trvania Súťaže realizuje nákup/y 

a použije pritom členskú kartu Klubu „Soňa“. 

V prípade, že účastník nie  je majiteľom členskej karty 

Klubu „Soňa“, stačí ak pri nákupe vyplní prihlášku do 

Klubu Soňa. Zákazník sa stáva účastníkom Súťaže 

s každým nákupom realizovaným počas obdobia trvania 

súťaže.  

Účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť viackrát, 

prostredníctvom realizovania nákupov v predajniach 

obuvi Soňa, alebo online v e-shope www.sona.sk.  

 

V. Vyhodnotenie súťaže  
Do vyhodnotenia súťaže budú zaradení všetci účastníci 

Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti podľa článku IV.  

Podmienok súťaže. 

 

Zverejnenie výhercov Súťaže sa uskutoční dňa 

1.12.2015.  

Vyhodnotenie výhercov prebehne v priestoroch 

spoločnosti Jaspol Export – Import spol. s r. o.,  za 

účasti vedenia spoločnosti Jaspol Export – Import spol. 

s r. o.  

Vyhodnotenie prebehne v poradí od najvyššej 1. a 2. 

hlavnej ceny k najnižšej. Každý účastník môže získať v 

žrebovaní maximálne jednu výhru. 

 

VI. Výhry  
Výhry súťaže „ Hľadáme najlepšieho zákazníka “ : 

 

1.Hlavná cena v celkovej hodnote 600 € 

 

Hlavná cena Súťaže pre najlepšieho zákazníka siete 

predajní obuvi Soňa je televízor značky LG v celkovej 

hodnote 600 €.  

 

2. Hlavná cena v celkovej hodnote 1500 € 

 Darčeková poukážka v hodnote 70 € na 

nákup obuvi Rieker, pre 10 najlepších 

zákazníkov nakupujúcich značku Rieker. 

Celková hodnota darčekových poukážok 

pre výhercov 700 €. 

 Darčeková poukážka v hodnote 80 € na 

nákup obuvi Ara pre 5 najlepších 

zákazníkov nakupujúcich značku Ara. 

Celková hodnota darčekových poukážok 

pre výhercov 400 €. 

 Darčeková poukážka v hodnote 80 € na 

nákup obuvi Gabor pre 5 najlepších 

zákazníkov nakupujúcich značku Gabor. 

Celková hodnota darčekových poukážok 

pre výhercov 400 €. 

 

Hlavné ceny pre výhercov za každú predajňu obuvi 

Soňa:  

 

1. cena v celkovej hodnote 40 € 

Darčeková poukážka na nákup obuvi v hodnote 40 € 

2. cena v celkovej hodnote 35 € 

Balíček kozmetiky od spoločnosti DM drogerie markt 

v hodnote 35 € 

3. cena v celkovej hodnote 20 € 

Darčeková poukážka na nákup obuvi v hodnote 20 € 

4. cena  v celkovej hodnote 15 € 

Balíček kozmetiky od spoločnosti DM drogerie markt 

v hodnote 15 €, alebo balíček ochranných a ošetrujúcich  

prostriedkov na obuv a domácnosť od Nano4life 

v hodnote 15 €. 

5. cena v celkovej hodnote 10 € 

Darčeková poukážka na nákup obuvi v hodnote 10 € 

 

VII. Odovzdávanie výhier  
 

Mená výhercov budú od 1.12.2015 uverejnené na 

internetovej stránke www.sona.sk a vo všetkých 

predajniach obuvi Soňa.   

Výhry budú odovzdané osobne výhercom 

Usporiadateľom alebo ním určenou treťou osobou, 

v sieti predajní obuvi Soňa.  

 

O mieste a termíne odovzdania výhry – špecifikácia 

mesta, bude výherca vopred informovaný písomne 

alebo telefonicky. Pri odovzdávaní výhier bude 

s príslušným výhercom spísaný „Preberací protokol“, 

na ktorom výherca svojim podpisom potvrdí prevzatie 

výhry.  

V prípade neprevzatia výhry výhercom v odbernej 

lehote 30 dní, prepadá táto výhra bez možnosti náhrady 

Vyhlasovateľovi Súťaže.  

 

VIII. Propagácia Súťaže  
Zverejnenie a propagácia Súťaže trvá od 02.11.2015 do 

22.11.2015 a uskutoční sa vo forme printovej reklamy – 

podpornými materiálmi v obchodnej sieti Soňa: plagáty 

formátu 60x90 a 60x120, leták A4 do T stojanov, 

uverejnením na web stránke www.sona.sk, sociálnej 

sieti www.facebook.com/obuv.sona, zaslaním 

informačných emailov členom Klubu Soňa.  

 

IX. Osobné údaje a osobnostné práva  

 

Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj 

súhlas s Pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude 

v plnej miere dodržiavať.  

Výherca udeľuje svoj písomný súhlas na bezplatné 

poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov 

Usporiadateľovi Súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, 

bydlisko, tel. číslo a mailovú adresu na propagačné, 

reklamné a marketingové účely spojené s 

vyhodnotením Súťaže a propagáciou Usporiadateľa a 

jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v 

masmédiách, v hromadných informačných 

prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.  

 

X. Záverečné ustanovenia  
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, 

resp. pravidlá tejto Súťaže, prípadne akciu prerušiť 

alebo odložiť. Zverejnené výsledky Súťaže sú konečné, 

bez možnosti odvolania. Usporiadateľ nenesie žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky účastníka 

Súťaže súvisiace s  Výhrou a jej využitím.  

Súťažiaci nemá nárok na vyplatenie výhry vo finančnej 

hotovosti, či inú vecnú cenu.  

Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu 

nákladov zo strany Usporiadateľa, ktoré im vzniknú v 

súvislosti s ich účasťou v Súťaži.  

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach 

týkajúcich sa Súťaže, Pravidiel súťaže či akýchkoľvek 

nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy 

rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa 

Súťaže.  

Výhry zo Súťaže sú predmetom dane z príjmov v 

zmysle zákona č. 333/2014  Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri 

zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry z 

reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej 

výšku 350 EUR vrátane DPH sú od dane oslobodené. 

 

 

XI. Oficiálne pravidlá  
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi 

pravidlami na  internetovej stránke Usporiadateľa 

www.sona.sk. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, 

pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a 

nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.  

 

http://www.sona.sk/
http://www.sona.sk/
http://www.facebook.com/obuv.sona

