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Štatút súťaže: „Tisíc chutí, jedna výhra“   

(ďalej len „Štatút”), (ďalej len „Súťaž”)  

 

I. Vyhlasovateľ Súťaže  

Obchodné meno: Sola Switzerland EU s.r.o. (ďalej len „Sola”) 

Sídlo: Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre 

IČO: 46 232 184  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29318/N 

 

II. Termín konania Súťaže  

Od 25. 1. 2018 do 28. 1. 2018 vrátane (ďalej len „Termín konania Súťaže“).  

 

III. Účastníci Súťaže a podmienky účasti v Súťaži  

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá nie je:  

a) zamestnancom Vyhlasovateľa súťaže, dlhodobým zmluvným partnerom 
Vyhlasovateľa súťaže, ani zamestnancom dlhodobého zmluvného partnera 
Vyhlasovateľa súťaže  

alebo  

 
b) blízkou osobou (v zmysle § 116 Občianskeho  zákonníka) osoby uvedenej v  písm. a).  

 

IV. Podmienky Súťaže  

1. Súťaž prebieha počas výstavy Danubius Gastro v  priestore expozície spoločnosti 
SOLA Switzerland EU s.r.o., Hala A1 stánok 200   (ďalej len „Facebook Sola”).  

2. Do Súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený ́ každý ́ účastník súťaže, ktorý  vyplní 
na súťažnom kupóne (ďalej len „Kupón“) svoje kontaktné údaje (meno, firma, funkcia 
a E-mail) a súčasne v  ňom správne odpovie na súťažnú otázku: „Pre ktorú produktovú 
líniu značky Sola je typická hravosť?” tým spôsobom, že správne vyznačí jednu zo 
štyroch možností:  

• „Basic“ 

• „GAYA“ 

• „Flow“ 

• „Fine Dining“.  

Do Súťaže sa môže Účastník Súťaže zapojiť iba jedenkrát prostredníctvom jediného 
podaného Kupónu.  
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3. Termín začiatku Súťaže je určený na 25. 1. 2018 (09:00 hod.) a koniec na 28. 1. 2018 
(17:00 hod.). Vyplnenie a podanie Kupónu  bude možné uskutočniť na mieste uvedenom 
v  bode 1 tohto článku.  

4. Výhercom  Súťaže bude ten Účastník Súťaže, ktorého Sola vylosuje spomedzi 
všetkých správnych odpovedí (ďalej len „Výherca“) dňa 29.1.2018 v  sídle spoločnosti.  

5. Výherca bude Solou o výhre informovaný ́ v lehote do 3 pracovných dní od ukončenia  
Súťaže, zaslaním  oznámenia o  výhre na e-mailovú adresu Výhercu uvedenú vo 
vylosovanom Kupóne. Výherca je následne povinný najneskôr do 14 dní odpovedať na 
túto správu formou e-mailu.  

6. Pokiaľ Výherca neodpovie prostredníctvom  e-mailu na správu Soly do 14 
kalendárnych dní odo dňa jej obdržania, považuje sa súťaž za ukončenú bez Výhercu.  

7. Vyhlásenie výsledkov  Súťaže s uvedením  Výhercu Vyhlasovateľ Súťaže  uverejní na 
web stránke  www.soalpoint.sk  a tiež na facebook fan page Sola Switzerland Slovensko  
https://www.facebook.com/solaswitzerlandslovensko/  a to bez zbytočného  odkladu po 
ukončení  ́termínu Súťaže.  

 

V. Výhra v Súťaži  

1. Výherca získa darčekovú poukážku v hodnote 1000 Eur na jednorazový  nákup 
tovaru v predajni SOLA Point nachádzajúcej sa v sídle spoločnosti SOLA Switzerland 
EU s.r.o. - Novozámocká 1065, Ivanka pri Nitre (ďalej len „Výhra“).  

2. Výhru je potrebné osobne prevziať v  sídle spoločnosti SOLA Switzerland EU s.r.o.  
a uplatniť si ju nákupom tovaru v  predajni uvedenej v  predchádzajúcom bode, a to 
najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia výhry.  

3. Výhru nie je možné použiť na nákup zľavneného a akciového tovaru. 

 

VI. Vylúčenie zo Súťaže  

1. Zo Súťaže sú́  vylúčené osoby uvedené v  čl. III  písm. a) a b).  
2. Ak sa preukáže, že Výherca je osobou podľa bodu 1. tohto Článku  Štatútu, alebo že 
Výherca porušil podmienky Súťaže, napr. neoprávneným  zásahom  do mechanizmu 
Súťaže a/alebo koná ́ v rozpore s dobrými mravmi a/alebo platnými právnymi 
predpismi, Vyhrá sa tejto osobe neodovzdá ́ a za Výhercu  na jej miesto bude vylosovaný 
iný Účastník Súťaže.  
3. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, prípadne vylúčiť  zo 
Súťaže osoby, ktoré ́ nespĺňajú́  všetky predpoklady a/alebo podmienky uvedené v 
tomto Štatúte. Na Účastníkov  Súťaže, ktorí  ́ nespĺňajú́  predpoklady a podmienky na 
zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.  

 

VII. Zdanenie výhier  

Nepeňažné  ceny alebo výhry  z reklamných  súťaží  a žrebovaní  ́v hodnote neprevyšujúcej  
350 eur za jednu cenu alebo výhru  sú od dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry 
presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci  túto sumu. 
Vyhlasovateľ Súťaže má povinnosť písomne oznámiť  Výhercovi hodnotu Výhry. Výherca 
má následne  povinnosť zdaniť príjem z nepeňažnej  výhry prostredníctvom  podania 

http://www.soalpoint.sk/
https://www.facebook.com/solaswitzerlandslovensko/
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daňového  priznania k dani z príjmov  fyzických osôb za to zdaňovacie obdobie, v ktorom 
príjem z výhry dosiahol. Výhra môže byť predmetom povinnosti platenia odvodov na 
sociálne a zdravotné poistenie.  

 

VIII. Záverečné  ustanovenia  

1. Tento Štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke 
Vyhlasovateľa Súťaže www.solapoint.sk. Účastníci súťaže vyjadrujú́  svoj bezvýhradný ́ a 
bezpodmienečný ́ súhlas s obsahom tohto Štatútu.  

2. Sola si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Termínu  konania Súťaže zmeniť Štatút 
Súťaže a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté́ . Zmenené podmienky Súťaže a 
podmienky poskytnutia Výhry budú zverejnené na internetovej stránke Soly 
www.solapoint.sk a sú účinné dňom ich zverejnenia.  

3. Na zaradenie do Súťaže ani na Výhru nie je právny  nárok. Účasť  v Súťaži je 
neprevoditeľná  a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.  

4. Sola si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo 
zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín začiatku a ukončenia Súťaže a/alebo 
jej jednotlivých súťažných kôl, termín oznámenia Výhercov alebo termín poskytnutia 
Výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní  ́ technického zabezpečenia 
vyhodnotenia Súťaže a z iných dôvodov).  

5. V prípade rozporu propagačných materiálov  s týmto  Štatútom má prednosť Štatút. V 
prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu Štatútu je oprávnený tento poskytnúť 
výlučne Sola.  

6. Účastník Súťaže dobrovoľným  splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Sole v 
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  v  znení neskorších 
predpisov  (ďalej len „ZoOÚ“) svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním 
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, firma , funkcia a e-mailová adresa účely  
priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie  výsledkov Súťaže na dobu  
nevyhnutnú na realizáciu Súťaže.  S výnimkou postupu podľa článku IV. bodu 7  osobné 
údaje Účastníka súťaže nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám a nebudú 
prenášané do tretích krajín. Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú 
mu známe jeho práva podľa ZoOÚ, najmä, že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho 
kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej Sole. Ak nebude v odvolaní 
súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného  odvolania 
súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Účastníci súťaže berú  na vedomie, že v prípade 
získania  Výhry budú kontaktovaní Solou podľa článku IV, bodu 5 tohto Štatútu. Sole 
nevzniká ́ povinnosť uhradiť Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v Súťaži.  

7. Svojou účasťou v  Súťaži Účastník súhlasí so zverejnením audiovizuálnych materiálov 
z odovzdávania výhry.  

8. Účastníci Súťaže majú práva dotknutej osoby, ktoré si môžu uplatniť u Vyhlasovateľa 
Súťaže, ako prevádzkovateľa spracúvania osobných údajov, a to podľa § 28 ZoOÚ, a to 
najmä majú možnosť svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať.  

9. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví 
Účastníci Súťaže a Sola zaväzujú́  riešiť dohodou. Vymáhanie výhier alebo účasti v 
Súťaži súdnou cestou je vylúčené.  
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10. Ostatné skutočnosti v tomto Štatúte neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho  zákonníka.  

11.Tento Štatút je prístupný na nahliadnutie na internetovej stránke Soly 
www.solapoint.sk.  

 
Ivanka pri Nitre, 23.1.2018 


