Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Veľká súťaž s BILLA Bonus kartou!“
ČL. I
1. Spotrebiteľská súťaž s názvom „Veľká súťaž s BILLA Bonus kartou!“ (ďalej len ako
„spotrebiteľská súťaž“ alebo „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná obchodnou
spoločnosťou BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, PSČ 821 02, IČO: 31
347 037, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro,
vložka č.: 4758/B (ďalej len ako „organizátor“ alebo „BILLA“). Organizátor
usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, na ktorú sa
nevzťahujú podmienky zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov. Organizátor vydáva tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže.
2. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na predajne siete BILLA v rámci územia
Slovenskej republiky.
3. Termín začatia spotrebiteľskej súťaže je 1.2.2019, termín predpokladaného
ukončenia spotrebiteľskej súťaže je 28.2.2019. Organizátor si vyhradzuje právo
upraviť dĺžku trvania spotrebiteľskej súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä
spotrebiteľskú súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.
4. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník BILLA starší ako 18 rokov
(ďalej aj ako „účastník“ alebo „účastník spotrebiteľskej súťaže“), ktorý kedykoľvek
počas trvania spotrebiteľskej súťaže nakúpi s BILLA Bonus kartou v ktorejkoľvek
predajni BILLA na Slovensku tovar v celkovej cene rovnej alebo vyššej ako 10,00
EUR a zaregistruje svoj pokladničný doklad na webových stránkach www.billa.sk tak,
že vyplní registračný formulár, kde zadá svoje kontaktné údaje (v rozsahu meno,
priezvisko a telefónne číslo) a údaje z pokladničného dokladu (v rozsahu dátum
pokladničného dokladu, číslo pokladničného dokladu pozostávajúce z údajov BON-č
a KAS). Podmienkou účasti v spotrebiteľskej súťaži je aj vyjadrenie súhlasu
s pravidlami tejto spotrebiteľskej súťaže.
5. S jedným pokladničným dokladom sa účastník môže zaregistrovať do súťaže len jeden
krát.
6. Účastník spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť do spotrebiteľskej súťaže opakovane
bez obmedzenia (t.j. môže sa zaregistrovať do súťaže aj s viacerými pokladničnými
dokladmi), a to tým, že opakovane splní podmienky špecifikované v bode 4 a 5 týchto
pravidiel. Tým si účastník zvyšuje svoje šance na výhru v spotrebiteľskej súťaži.
7. Predloženie
originálu
zaregistrovaného
pokladničného
dokladu
je
podmienkou pre uplatnenie výhry v prípade vyžrebovania účastníka. Preto
odporúčame každému účastníkovi, aby si uschoval každý do súťaže zaregistrovaný
pokladničný doklad pre účely preukázania sa týmto pokladničným dokladom v prípade
výhry. Ak vyžrebovaný účastník nepredloží príslušný výherný pokladničný doklad
v lehote stanovenej organizátorom, nárok na vyžrebovanú výhru mu zaniká.
8. Účastníci sa svojou účasťou v súťaži automaticky zapoja do žrebovanie o vecné výhry
špecifikované ďalej v týchto pravidlách.
9. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Veľká súťaž s BILLA Bonus kartou!“ budú
zverejnené na webových stránkach www.billa.sk. Zákazníci BILLA budú oboznámení

o konaní spotrebiteľskej súťaže v reklamných a propagačných materiáloch
organizátora, ako aj prostredníctvom médií, a to podľa uváženia organizátora.
ČL. II

Výhry a žrebovanie
1. Každý účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať na základe výsledkov žrebovania
nasledovné výhry:
10 x poukážky v hodnote 100€ na nákup v Tescoma
- platí na celý sortiment v predajných centrách Tescoma a na celý sortiment na eshope www.tescoma.sk. Výherca obdrží dve poukážky, každú v hodnote 50€. Každá
poukážka má platnosť do 31.08.2019 a platí na jeden nákup, nie je uplatniteľná na
viac nákupov.
Nakupovanie s Darčekovým poukazom Tescoma na eshop.tescoma.sk
1. Zotrite stierateľnú vrstvu „Darčekový kód“.
2. Vyberte si tovar a vložte ho do nákupného košíka.
3. V treťom kroku objednávky v sekcii „ZĽAVOVÝ KUPÓN – DARČEKOVÝ POUKAZ“
zadajte kód do rámčeka „Zľava pre držiteľa darčekového poukazu – Kód
darčekového poukazu“.
4. Pri jednom nákupe môžete uplatniť viac Darčekových poukazov kliknutím na
odkaz „+Zadať ďalší kód poukazu“.
Nakupovanie s Darčekovým poukazom Tescoma v predajných centrách
1. Darčekový poukaz predložte pri platení personálu predajného centra a
následne Vám bude z Vášho nákupu odrátaná hodnota Darčekového poukazu.
2. Na jeden nákup je možné použiť viac Darčekových poukazov.
5 x MIOMAT
MioMat je váš hrnček var. Krémové polievky, raňajkové kaše, domáce rastlinné
mlieka či čerstvé smoothie pripravíte stlačením gombíka. A to aj v RAW kvalite.
Buďte kreatívni, nebojte sa experimentovať a kombinovať. Vložte do MioMatu
ingrediencie a pochutnajte si na vašom originálnom recepte. MioMat váš nápoj či
jedlo pripraví do 25 minút a to úplne sám. Vy zatiaľ oddychujte, venujte sa deťom či
domácim prácam. S MioMatom vás státie pri sporáku nečaká.
5 x mixér ETA Blendic Premium ETA401190000 od ANDREA SHOP
Prémiový nutri mixér s unikátnym 6-ramenným nožom BlendeX z nerezu s
vrúbkovaným ostrím, ktoré zaistí dokonalé jemné smoothie. Podľa chuti namieša aj
fitness nápoje, mliečne kokteily, alko a nealko nápoje, s funkciou drtenia ľadu tiež
ľadovú drť alebo ľadovú kávu. Nutri mixer Blendic premium je pevný a odolný. Jeho
telo je celé z nerezu. Jeho protisklzové nožičky zaisťujú stabilitu a bezpečnosť behom
jeho používania. Má ovládacie tlačidlá s funkciou SMOOTHIE a PULSE pre dosiahnutie
maximálnych otáčok. Oproti klasickým stolovým mixérom je jeho výhodou veľkosť.
Príkon: 1 000 W
10 x 4 lístky do kina Cinemax
Voľné vstupenky platné v sieti kín CINEMAX na 2D a 3D premietania. Voľné vstupenky
je možné uplatniť v celej sieti CINEMAX v Slovenskej republike, a to: CINEMAX BORY,
CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA, CINEMAX DUNAJSKÁ STREDA, CINEMAX KOŠICE,
CINEMAX NITRA, CINEMAX POPRAD, CINEMAX PREŠOV, CINEMAX SKALICA,

CINEMAX TRENČÍN, CINEMAX MAX TRNAVA, CINEMAX ARÉNA TRNAVA, CINEMAX
ŽILINA.
Žrebovanie sa uskutoční po ukončení spotrebiteľskej súťaže, dňa 4. marca
2019
z toho v daný deň bude organizátor žrebovať 10 výhercov poukážok Tescoma, 5
výhercov zariadenia MIOMAT, 10 výhercov lístkov do kina a 5 výhercov smoothie
mixérov. V daný deň bude vyžrebovaných aj 5 náhradníkov pre prípad, ak niektorý
z výhercov nesplní podmienky súťaže, alebo si výhru neprevezme.
Výhercom sa môže stať len ten účastník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní podmienky
súťaže, bol organizátorom vyžrebovaný a predložil originál pokladničného dokladu,
ktorý zaregistroval na webovej stránke www.billa.sk podľa týchto pravidiel
spotrebiteľskej súťaže.
2. Žrebovanie o výhry prebehne náhodným výberom zo zaregistrovaných formulárov v
sídle spoločnosti BILLA za prítomnosti minimálne 3 zástupcov organizátora.
U vyžrebovaných
výhercov
bude
overené
splnenie
všetkých
podmienok
spotrebiteľskej súťaže, okrem kontroly overenia pokladničného dokladu, ktoré bude
overené pri odovzdávaní výhry, resp. osvedčenia o výhre. V prípade, že výherca
podmienky nesplnil, bude zo zoznamu výhercov vylúčený. V prípade, že zoznam
výhercov po zohľadnení podmienok spotrebiteľskej súťaže nebude úplný, prebehne
ďalšie žrebovanie analogicky vyššie uvedenému.
3. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam
výhercov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora. Zápisnica
z každého žrebovania bude uložená u organizátora k nahliadnutiu.
ČL. III

III. Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier
1. Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre upovedomení telefonicky na telefonický kontakt
uvedený v registračnom formulári.
2. Telefonické kontaktovanie výhercov sa bude uskutočňovať počas dvoch pracovných
dní nasledujúcich po dni, kedy sa konalo žrebovanie. V prípade, ak nebude možné sa
s výhercami počas 2 pracovných dní opakovane 2x telefonicky skontaktovať, bude im
zaslaná krátka textová správa (sms). Ak účastník uvedie v registračnom formulári
číslo pevnej linky, na ktoré nie je možné zaslať sms, nebude touto formou zo strany
organizátora kontaktovaný a ďalej bude organizátor postupovať akoby bola sms
zaslaná. Ak sa vyžrebovaný výherca do 24 hodín od odoslania sms zo strany
organizátora, resp. od uskutočnenia druhého telefonického pokusu o kontaktovanie zo
strany organizátora u výhercov, ktorým nie je možné zaslať sms, neskontaktuje
telefonicky s organizátorom, stráca nárok na výhru.
3. Organizátor oznámi vyžrebovaným účastníkom spôsob a prípadne aj miesto a dátum,
odovzdania výhry pri telefonickom kontaktovaní. Voľba spôsobu odovzdania výhry je
vo výlučnej kompetencii organizátora. V prípade voľby spôsobu odovzdania výhry
prostredníctvom
Slovenskej
pošty
alebo
iného
doručovateľa
(ďalej
len
„doručovateľ“) organizátor nezodpovedá za doručenie výhry výhercovi. V prípade
nedoručenia výhry doručovateľom, doručenia poškodenej výhry, neskorého doručenia
výhry a pod. organizátor nie je povinný výhercovi odovzdať novú výhru, ani
poskytnúť akékoľvek iné náhradné plnenie. V prípade, že sa výherca nedostaví na

odovzdanie výhry v čase a mieste oznámenom organizátorom, nárok na výhru mu
zaniká a výhra prepadá v prospech organizátora.
4. Ak vyžrebovaný účastník spotrebiteľskej súťaže nepredloží organizátorovi pri
preberaní výhry zaregistrovaný výherný pokladničný doklad, bude zo súťaže vylúčený
a výhra prepadá v prospech organizátora.
5. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane
vymáhania nároku na účasť v tejto spotrebiteľskej súťaži.
6. Organizátor oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“),
výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry pri poskytovaní výhry. Nepeňažná výhra je
ostatným príjmom podľa §8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani
z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie
svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej
výhry.
ČL. IV

Záverečné ustanovenia
1. Účastník súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej
pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Zákazník pred svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži zobral na vedomie, že pre účely
spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov zadaných
v kontaktom formulári pri zapojení sa do súťaže a zobral na vedomie aj informáciu
o spracovaní osobných údajov súťažiacich, ktorá tvorí súčasť pravidiel spotrebiteľskej
súťaže a ktorá sa nachádza na www.billa.sk v sekcii „Veľká súťaž s BILLA Bonus
kartou!“.
3. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:
- zamestnanci spoločnosti BILLA
- ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej súťaže.
4. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú k dispozícii všetkým na www.billa.sk počas celej
doby trvania spotrebiteľskej súťaže, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle
organizátora.
5. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže
počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo
zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú
zmenu zverejní organizátor na www.billa.sk, pričom organizátor nie je v týchto
prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod.
Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani
požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.
6. Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na
www.billa.sk a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na www.billa.sk.

V Bratislave dňa 31.1.2019

