


Pravidlá spotrebiteľskej AKCIE „TABLET ZADARMO“

1. Organizátor AKCIE
Spotrebiteľskú akciu „TABLET ZADARMO“ organizuje spoločnosť 
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., IČO: 34 116 125, so sídlom Pezinská 56, 
90101 Malacky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava 1, odd.: s.r.o., vložka číslo: 13157/B (ďalej len "organizátor"). 
Spotrebiteľská akcia sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú 
práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Miesto konania akcie
Miestom konania akcie sú nasledovné prevádzky organizátora na ad-
resách – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Obchodná 10, Piešťany

3. Trvanie akcie
Spotrebiteľská akcia trvá od 1.5..10.10.2017 do 31.5.2017 pre mesto 
Piešťany. 

4. Účasť v akcii
Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba - nepodnikateľ a práv-
nická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky s vekom 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky akcie (ďa-
lej len „účastník"). Z akcie sú vylúčení zamestnanci organizátora sú-
ťaže spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., ako aj ich blízke osoby 
v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa súťaže takáto 
osoba zúčastní, takejto osobe nárok na tablet nevzniká a tablet sa 
jej neodovzdá. V prípade, že jej tablet bol odovzdaný, je táto osoba 
povinná tablet vrátiť organizátorovi akcie bezodkladne na základe pí-
somnej výzvy organizátora akcie, resp. nahradiť organizátorovi akcie 
plnú hodnotu tabletu. Tabletu sa nemožno domáhať súdnou cestou.

5. Princíp a pravidlá akcie
Do akcie bude zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania akcie, 
podľa bodu 3. nakúpi v prevádzke organizátora podľa bodu 2 ľu-
bovolný stavebný materiál z našej ponuky v minimálnej v hodnote 
2500,-€ s dph, uschová si doklad o tomto nákupe a súčasne sa zaregis-
truje v našom systéme na predajni a obdrží zákaznícku kartu. Za daný 
nákup má zákazník nárok na získanie Tabletu Lenovo TAB3 8"/1,0 
GHz/2G/16G/An 6.0 white. Nákup musí byť zaevidovaný na zákaznic-
kej karte a nemusí byť jednorazový, ale môže to byť i súčet viacerých 
nákupov zrealizovaných v období trvania akcie. Účastník akcie je po-
vinný pri registrácii odovzdať minimálne nasledovné údaje – Meno 
a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tento postup 
môže účastník zopakovať viackrát v priebehu trvania akcie. Bez plat-
ného dokladu o nákupe nárok na tablet účastníkovi zaniká. Organizá-
tor akcie si vyhradzuje právo na zmenu odmeny počas trvania akcie 
a to z dôvodu ich nedostatku t.j. organizátor má právo poskytnúť od-
menu porovnateľných značiek a hodnôt zákazníkovi. 
V prípade, ak budú odmeny vyčerpané pred dátumom 31.5.2017, po-
tom akcia končí vyčerpaním zásob všetkých odmien.

6. Odovzdanie tabletu
Tablety sa budú odovzdávať v priestoroch prevádzky STAVMAT STA-
VEBNINY, s.r.o. podľa bodu 2. Účastník musí preukázať, že je osobou, 
ktorá je u nás v systéme zaregistrovaná a o prebratí tabletu s ním 
bude podpísaný odovzdávací protokol, ktorý musí kompletne vyplniť, 
inak mu právo na tablet zaniká. 

7. Osobitné ustanovenia
Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otáz-
kach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej akcie podľa vlastného uváže-
nia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebi-
teľskú akciu. 
Ak sa organizátor akcie dozvie, že účastník na účely akcie poskytol ne-
pravdivé údaje alebo informácie, organizátor akcie bude oprávnený 
vylúčiť takéhoto účastníka z akcie, pričom jeho nárok na tablet tým 
zaniká. Organizátor akcie si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť z  akcie 
takého účastníka, ktorý by konal v rozpore s pravidlami akcie, pokúsil 
sa získať tablet podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, 
alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno 
organizátora akcie. Účastník akcie zapojením sa do akcie výslovne 
súhlasí, aby mu organizátor zasielal informačné materiály, prípadne 
ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho produktoch 
alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník 
má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a in-
formácií. 

8. Osobné údaje
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších zmien účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne 
a vyplnením formuláru na zaregistrovanie na udelenie zákazníckej 
karty udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných úda-
jov uvedených v bode 5 do databázy organizátora akcie. Poskytnu-
té osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie 
reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými 
budú informovať účastníka o ponuke svojich výrobkov, služieb a akti-
vít. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie 
týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu. 

12. Záverečné ustanovenia
Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na kaž-
dej predajni podľa bodu 2. Účastníci zapojením sa do spotrebiteľskej 
akcie vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. 

Organizátor súťaže: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.


