Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Vyhraj auto za 3 kliky!“

ČL. I
Podmienky účasti a trvanie súťaže
1. Spotrebiteľská súťaž s názvom „Vyhraj auto za 3 kliky!“ (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. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Organizátor vydáva tieto pravidlá
spotrebiteľskej súťaže.

Ochrana osobných údajov
Pre účely spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov účastníkov
súťaže. Informácie o uvedenom spracovaní a ochrane osobných údajov sú zahrnuté
v bode 4 „Vyhlásenia o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR pre webovú stránku
BILLA, Newsletter, Kontaktný formulár, Spotrebiteľské súťaže, Marketingové aktivity
a Cookies“ na www.billa.sk v sekcii „GDPR Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“. Nad
rámec osobných údajov uvedených v bode 4 uvedeného vyhlásenia budeme na účely
tejto súťaže spracúvať aj údaj o tom, že účastník udelil súhlasy so spracovaním
osobných údajov a splnil tak podmienku účasti na súťaži a mobilné telefóne číslo na
kontakt vyžrebovaných výhercov.

2. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na predajne siete BILLA v rámci územia
Slovenskej republiky.
3. Termín začatia spotrebiteľskej súťaže je 2.1.2020, termín ukončenia spotrebiteľskej súťaže
je 29.2.2020. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania spotrebiteľskej súťaže
podľa svojej úvahy, a to najmä spotrebiteľskú súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť
bez náhrady, a to spôsobom upraveným v ČL. IV ods. 3 týchto pravidiel.
4. Súťaž je určená pre fyzické osoby – nepodnikateľov, ktoré splnia podmienky stanovené
týmto štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý
zákazník BILLA starší ako 18 rokov (ďalej aj ako „účastník“ alebo „účastník spotrebiteľskej
súťaže“), ktorý je alebo sa kedykoľvek počas trvania spotrebiteľskej súťaže stane držiteľom
BILLA BONUS karty (ďalej len „BBK“) a súčasne udelí všetky súhlasy so spracovaním
osobných údajov v súvislosti s BBK uvedené nižšie.

5. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné, aby boli súhlasy so spracovaním osobných údajov
pre BILLA BONUS kartu účastníkmi spotrebiteľskej súťaže udelené niektorým
z nasledovných spôsobov:
Existujúci držiteľ BBK – zákazník, ktorý už BILLA Bonus kartu má, navštívi web stránku
www.3kliky.sk a po svojej identifikácií udelí všetky súhlasy so spracovaním osobných údajov
a to na účely zasielania i.) na mieru šitých doplnkových zliav a iných výhod a ii.) na mieru šitých
informácií o produktoch a novinkách. Zároveň zákazník potvrdí, že si prečítal Informáciu
o ochrane osobných údajov pre BBK. Musia byť zakliknuté všetky okienka so súhlasmi.
Nový držiteľ BBK – zákazník, ktorý BILLA Bonus kartu nemá, si ju založí:
a.) na stránke www.billa.sk, v sekcii BILLA BONUS/Online registrácia, elektronicky
v registračnom formulári vyplní všetky požadované osobné údaje a zakliknutím udelí
všetky súhlasy so spracovaním osobných údajov a to na účely zasielania i.) na mieru
šitých doplnkových zliav a iných výhod a ii.) na mieru šitých informácií o produktoch
a novinkách. Zároveň zákazník potvrdí, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky
a Informáciu o ochrane osobných údajov pre BBK. Musia byť zakliknuté všetky
okienka so súhlasmi.
alebo
b.) Priamo na predajni BILLA vyplnením papierového formuláru žiadosti o BILLA Bonus
kartu a zaškrtnutím všetkých polí súhlasov so spracovaním osobných údajov na účely
zasielania i.) na mieru šitých doplnkových zliav a iných výhod a ii.) na mieru šitých
informácií o produktoch a novinkách. Zároveň zákazník podpisom potvrdí, že si prečítal
Všeobecné obchodné podmienky a Informáciu o ochrane osobných údajov pre BBK.
Musia byť zakliknuté všetky okienka so súhlasmi.
6. S jednou BILLA Bonus kartou je možné zúčastniť sa súťaže len jeden krát.
7. Účastníci sa svojou účasťou v súťaži, po splnení stanovených podmienok, automaticky
zapoja do žrebovanie o vecné výhry špecifikované ďalej v týchto pravidlách.
8. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Vyhraj auto za 3 kliky!“ budú zverejnené na webových
stránkach www.billa.sk/sutaz počas celej doby trvania spotrebiteľskej súťaže, ako aj
uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora. 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 jednu
z nasledovných výhier:

10 x osobný automobil VW T-ROC - Style 1.5 TSI 110KW, Automat v hodnote 27 790,- EUR
(slovom: Dvadsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiat eur) / kus.
2. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení spotrebiteľskej súťaže a po spracovaní všetkých
Žiadostí o BILLA Bonus kartu dňa 23.3.2020.
Z toho v daný deň bude organizátor v priestoroch svojho sídla žrebovať 10 výhercov
osobného automobilu. V daný deň bude vyžrebovaných aj 10 náhradníkov pre prípad, ak
niektorý z výhercov nesplní podmienky súťaže, alebo si výhru neprevezme, či odmietne.
Výhercom sa môže stať len ten účastník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní podmienky
súťaže a bol organizátorom vyžrebovaný.
Žrebovanie o výhry prebehne náhodným výberom zo všetkých zaregistrovaných
formulárov v sídle spoločnosti BILLA za prítomnosti Notára a minimálne 3 zástupcov
organizátora. U vyžrebovaných výhercov bude overené splnenie všetkých podmienok
spotrebiteľskej súťaže a preverenie totožnosti výhercov s údajmi v evidencii organizátora.
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.
Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov.
Zápisnicu podpíše Notár a 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, miesto a dátum odovzdania výhry
pri telefonickom kontaktovaní. Voľba spôsobu odovzdania výhry je vo výlučnej
kompetencii organizátora. 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. Na výhry nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania
nároku na účasť v tejto spotrebiteľskej súťaži.
5. 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 a § 9 ods. 2 písm. m) 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. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:
- zamestnanci spoločnosti BILLA
- ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej súťaže.

3. 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.
4. Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.01.2020.

V Bratislave dňa 01.01.2020

