Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„TOP 5 BILLA Premium“
Organizátor a pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže
1. Spotrebiteľská súťaž s názvom „TOP 5 BILLA Premium“ (ďalej len ako
„spotrebiteľská 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 s.r.o.“).
2. 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.
3. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
4. Termín začatia spotrebiteľskej súťaže je 13.03.2019, termín predpokladaného
ukončenia spotrebiteľskej súťaže je 31.03.2019 (ďalej len ako „trvanie
spotrebiteľskej súťaže“). Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania
spotrebiteľskej súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä spotrebiteľskú súťaž primerane
predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.

Princípy spotrebiteľskej súťaže
5. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník BILLA s.r.o. s adresou na
doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „účastník“ alebo „účastník
spotrebiteľskej súťaže“). Ak sa do spotrebiteľskej súťaže zapojí osoba mladšia ako 18
rokov, za vyžrebovaného výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca.
6. Princípy spotrebiteľskej súťaže spočívajú v tom, že:
a) účastník spotrebiteľskej súťaže zahlasuje počas súťažného kola, na web
stránke www.billa.sk, v sekcii „TOP 5 PREMIUM“, za päť (5) z vybraných
produktov značky BILLA Premium, zároveň vyplní kontaktné údaje do
formuláru podľa bodu 7, ktorý sa mu po hlasovaní zobrazí a daný vyplnený
formulár odošle.
b) Počas priebehu súťaže sa celkovo uskutočnia tri (3) súťažné kolá, pričom
každé súťažné kolo trvá päť (5) dní.
V každom súťažnom kole môže účastník hlasovať iba raz (1) a to tak, že pri
hlasovaní označí päť (5) obľúbených produktov značky BILLA Premium
z vybranej a určenej skupiny produktov a zároveň vyplní kontaktný formulár.
Vyplnenie kontaktného formuláru sa automaticky zobrazí po označení piatich
výrobkov značky BILLA Premium. Kontaktný formulár musí zároveň odoslať
pomocou tlačidla „Odoslať“.
c) Na konci každého súťažného kola budú piati (5) z účastníkov, ktorí hlasovali za
obľúbené výrobky značky BILLA Premium v danom súťažnom kole, odmenení
výhrou.
Títo piati výhercovia ceny budú spomedzi všetkých účastníkov vyžrebovaní
náhodným výberom. Vyžrebovanie výhercov prebehne po skončení súťažného
kola v súlade s týmito pravidlami.
d) Po skončení každého súťažného kola bude päť (5) produktov, ktoré získali
najväčší počet hlasov, zobrazených v akciovom letáku vydávanom
organizátorom.

7. Po hlasovaní za päť (5) obľúbených produktov značky BILLA Premium vyplní účastník
na webovej stránke www.billa.sk kontaktný formulár. V kontaktnom formulári vyplní
svoje meno a priezvisko, e-mail, poštovú adresu, na ktorú mu bude v prípade výhry,
výhra zaslaná. Vyplnenie kontaktného formuláru a jeho odoslanie s kompletnými
požadovanými údajmi je jednou z podmienok zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže.
Vyplnené kontaktné údaje slúžia organizátorovi výlučne na kontaktovanie účastníka
spotrebiteľskej súťaže v prípade výhry v spotrebiteľskej súťaži.
8. Počas trvania súťaže sú plánované celkovo 3 súťažné kolá. Každé súťažné kolo trvá 5
dní. Každé súťažné kolo začína vždy v stredu o 09:00 (13.03.2019; 20.03.2019;
27.03.2019) a končí vždy v nedeľu príslušného kalendárneho týždňa o 23:59
(17.03.2019, 24.03.2019, 31.03.2019).
Po skončení súťažného kola bude päť (5) produktov značky BILLA Premium, ktoré
získali v hlasovaní v danom súťažnom kole najviac hlasov, zverejnených v akciovom
letáku BILLA, vydanom spravidla 10 dní po ukončení súťažného kola (konkrétne sa
jedná o letáky s platnosťou 27.03.-02.04.2019; 03.04.-09.04.2019; 10.04.16.04.2019.
9. Účastník sa môže zúčastniť každého súťažného kola iba raz, t.z. že môže v každom
súťažnom kole hlasovať iba raz a iba raz odoslať vyplnený kontaktný formulár.
Hlasovať v rámci súťažného kola je možné za päť (5) produktov značky BILLA , a to
prostredníctvom stlačenia tlačidla „Hlasovať“ umiestneného pod obrázkom produktu.
Každému produktu je možné udeliť iba jeden hlas. V jednom súťažnom kole je
potrebné zahlasovať presne za päť (5) produktov.
10. Spôsob, ako sa zúčastniť spotrebiteľskej súťaže a jej princípy budú zverejnené aj na
webovej stránke BILLA s.r.o.: www.billa.sk spolu s Pravidlami spotrebiteľskej súťaže
„TOP 5 BILLA Premium“. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „TOP 5 BILLA BILLA
Premium“ budú k dispozícii k nahliadnutiu aj v sídle organizátora.

Výhry a žrebovanie
11. Organizátor venuje do súťaže výhry uvedené v bode 14, ktoré je možné vyhrať po
splnení podmienok uvedených v týchto pravidlách spotrebiteľskej súťaže.
12. V každom súťažnom kole budú v súlade s týmito pravidlami odmenení výhrou 5
účastníci, ktorí zahlasovali za 5 obľúbených produktov značky BILLA.
13. Celkovo počas súťaže prebehnú tri (3) žrebovania, jedno po ukončení každého
súťažného kola, a to v nasledovných dňoch:
I. žrebovanie 19.3.2019
II. žrebovanie 26.3.2019
III. žrebovanie 2.4.2019
14. Organizátor súťaže venuje do súťaže nasledujúce výhry v každom súťažnom kole:


5 x poukážka v hodnote 20 € na nákup v predajniach BILLA

15. Výhercami v jednom z troch vyhodnotení sa môžu stať len tí účastníci spotrebiteľskej
súťaže, ktorí zahlasovali za päť výrobkov značky BILLA Premium, splnili podmienky
spotrebiteľskej súťaže a boli vyžrebovaní organizátorom.

16. Výhercovia v každom súťažnom kole budú zo všetkých účastníkov daného súťažného
kola, ktorí splnili podmienky uvedené v týchto pravidlách, žrebovaní prostredníctvom
náhodného výberu.
17. Každý účastník môže počas trvania spotrebiteľskej súťaže vyhrať len raz (1). Výherca
teda môže v rámci vyhodnotenia v každom súťažnom kole vyhrať len raz a súčasne,
ak bude vo viacerých kolách ako výherca určená tá istá osoba (t.j. bude opakovane
táto osoba vyžrebovaná spomedzi účastníkov vo viacerých súťažných kolách), výhra
jej bude udelená iba za jedno (1) súťažné kolo, v ktorom bola táto osoba určená ako
výherca, t.j. v ďalších súťažných kolách jej nárok na výhru nevzniká ani v prípade
opätovného vyžrebovania - náhodného výberu. Pri vyhodnotení bude v každom kole
spomedzi účastníkov vygenerovaný aj náhradník, ktorý výhru získa v prípade, že
vyžrebovaný účastník sa stal už výhercom v jednom z predchádzajúcich kôl, alebo
nesplnil podmienky uvedené v týchto pravidlách.
18. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín jednotlivých žrebovaní.
19. Výhercovia budú po skončení každého súťažného kola zverejnení na stránke
www.billa.sk, a to v rozsahu meno (bez priezviska), mesto alebo obec bydliska
a údaje o výhre.

Kontaktovanie výhercov a nárok na výhru, jeho uplatnenie
20. Výhercovia vo všetkých troch súťažných kolách budú o výhre upovedomení e-mailom
do 10 pracovných dní od uskutočnenia vyhodnotenia súťažného kola. V danom emaile bude uvedený aj spôsob odovzdania výhry výhercom.
21. Následne bude výhra zaslaná výhercom výlučne na adresy na území Slovenskej
republiky, ktoré uviedli v kontaktnom formulári. V prípade, že výhercovia nesplnia
podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže, budú vybraní náhradní výhercovia.
Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska alebo
zmeny poštovej adresy výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas
oznámená, v prípade uvedenia neúplnej alebo nesprávnej adresy v kontaktnom
formulári, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca
oznámil, neprevzatie zásielky s výhrou v stanovenej odbernej lehote, ani za stratu,
poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry spôsobené zo strany pošty či iného
prepravcu.
22. Na výhry a ceny a účasť v spotrebiteľskej súťaži nie je právny nárok a nie sú súdne
a inak právne vymáhateľné.
23. Organizátor oznámi 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. 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.
24. Výherca si musí prevziať výhru v súlade s pravidlami Slovenskej pošty, pomocou
ktorej sa bude výhra zasielať. Za výhercu mladšieho ako 18 rokov prevezme výhru
jeho zákonný zástupca, a to v súlade s predchádzajúcou vetou. Výherca, a v prípade
výhercu mladšieho ako 18 rokov jeho zákonný zástupca berie na vedomie, že
v prípade, ak výhru neprevezme v lehote stanovenej Slovenskou poštou a výhra budu
zaslaná späť na adresu organizátora, stráca nárok na výhru a výhra prepadá
v prospech organizátora BILLA s.r.o.

25. Výherca sa musí pri prevzatí vecnej výhry preukázať platným dokladom totožnosti,
a v prípade výhercu mladšieho ako 18 rokov sa musí jeho zákonný zástupca
preukázať platným dokladom totožnosti a hodnoverným dokladom o tom, že je
zákonným zástupcom vyžrebovaného výhercu.

Spracovanie osobných údajov súťažiacich
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 „TOP 5“.

Všeobecné záverečné ustanovenia
26. Účastník spotrebiteľskej súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži a zákonný
zástupca účastníka spotrebiteľskej súťaže mladšieho ako 18 rokov s účasťou
účastníka spotrebiteľskej súťaže v spotrebiteľskej súťaži, vyjadruje svoj súhlas s jej
pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať.
27. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:
zamestnanci spoločnosti BILLA s.r.o.
ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú
spotrebiteľskej súťaže.
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28. 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.
29. 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, pričom sa túto
prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na www.billa.sk, pričom organizátor nie je v
týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody a pod.
Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať
vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.
30. 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 11.03.2019

