
Pravidlá súťaže o „elektrickú kosačku FIELDMANN“ 

Spoločnosť TIMBERHOUSE zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 86607/B (ďalej len „Usporiadateľ") ako LKAS s.r.o. so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava 821 

04, IČO: 46969063, IČ DPH: SK2023674323, organizuje „Súťaž o elektrickú kosačku FIELDMANN“ (ďalej 

len „Súťaž"), ktorá sa spravuje týmito pravidlami (ďalej len "Pravidlá"): 

I. Trvanie a miesto súťaže 

Súťaž sa uskutoční v termíne od 26. 06. 2019 do 03. 07. 2019 na oficiálnej Facebook stránke 

usporiadateľa: https://www.facebook.com/timberhouse.sk/ (ďalej len „Stránka“).  

II. Podmienky účasti na Súťaži 

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník“) môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má 

záujem udeliť Usporiadateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov na účely realizácie a 

vyhodnotenia Súťaže. Účastník ďalej: 

• musí mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, 

• splniť podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou zamestnancov Usporiadateľa a ich 

blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), o osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä 

zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so 

zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka 

• môže sa zapojiť do súťaže len jeden krát. 

III. Podmienky Súťaže  

Do súťaže sa Účastník zapojí prostredníctvom uverejnenia fotografie do komentára pod príspevok 

Usporiadateľa, ktorý je uverejnený na časovej osi na Stránke Usporiadateľa a ktorý obsahuje výzvu:  

Pošlite nám do komentára foto trávnika, ktorý by ste chceli zveľadiť práve novou kosačkou a možno 

práve VÁS vyžrebujeme ako výhercu.  

Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom tovaru. Účastník sa môže zapojiť len jeden krát - výhradne 

jedným komentárom. 

IV. Výhry  

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva 1 výhru, elektrickú kosačku FIELDMANN FZR 2021-E. V prípade 

nedostupnosti menovaného modelu v čase odovzdávania výhry si usporiadateľ vyhradzuje právo na 

zmenu výhry na iný model. Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou 

peňažnej alebo inej kompenzácie. 

V. Kompetencie Usporiadateľa 

Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. 

Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa účastník správal v rozpore s 

Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ môže požiadať účastníkov, aby v určitom termíne preukázali svoju 

totožnosť použitím vhodného preukazu. Pokiaľ výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, 

prichádza o nárok na cenu a cena nebude udelená. 

VI. Žrebovanie a oznámenie výhercov Súťaže  



Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr 05. 07. 2019. Výherca sa bude 

žrebovať náhodným výberom pomocou elektronického žrebovacieho mechanizmu. Usporiadateľ je 

oprávnený vyžrebovať okrem výhercov aj dostatočný počet náhradníkov. 

Výhercovia Súťaže budú zverejnení na Stránke a následne informovaní prostredníctvom elektronickej 

správy (ďalej „Oznámenie“) najneskôr dňa 05. 07 2019. 

VII. Všeobecné informácie o cenách a ich výhercoch 

Všetci výhercovia otvorene súhlasia s tým, aby bolo zverejnené ich meno a priezvisko (ďalej len 

„Osobné údaje“) na Stránke. Za toto zverejnenie nebudú výhercovia požadovať žiadne odmeny ani 

finančné náhrady. 

Výhry budú výhercom zaslané do 30 dní od skončenia súťaže prostredníctvom kuriérskej služby. Pokiaľ 

výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované kontaktné informácie písomne alebo e-

mailom) na oznámenie o prevzatí výhry do 7 dní od obdržania Oznámenia, stráca nárok na cenu. V 

takom prípade nebude cena udelená. 

Účastníci Súťaže súhlasia s tým, že poskytnú Usporiadateľovi Súťaže nasledujúce informácie: meno a 

priezvisko, adresu trvalého bydliska a telefónne číslo najneskôr do 7 dní odo dňa odoslania Oznámenia 

o výhre. Pokiaľ výherca neposkytne Usporiadateľovi požadované informácie v stanovenom termíne, 

nie je Usporiadateľ povinný zaslať výhru. V takom prípade je Usporiadateľ na základe týchto pravidiel 

oslobodený od všetkých záväzkov voči Účastníkovi. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli 

splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky 

stanovené pre výhru. 

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú 

podmienku podľa týchto Pravidiel, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.  

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. 

Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

Organizátor neručí za prípadné oneskorenia v doručení výhry. 

Organizátor neposkytuje na výhry záruku za akosť, ani zodpovednosť za prípadné poškodenia. 

VIII. Všeobecné podmienky  

Účasť v Súťaži je podmienená Účastníkovým súhlasom s Pravidlami Súťaže. Zapojením sa do Súťaže 

vyslovuje Účastník súhlas so svojou účasťou v Súťaži a s Pravidlami Súťaže. Pravidlá sú k dispozícii na 

Skupine. 

Účastníci Súťaže majú právo nahlásiť ostatných Účastníkov Súťaže, ktorých podozrievajú z porušenia 

Pravidiel Súťaže. Sťažnosť musí byť zaslaná na e-mailovú adresu info@timberhouse.sk a musí 

obsahovať e-mailovú adresu porušiteľa alebo URL link, na ktorom je porušenie pravidiel zjavné a popis 

situácie, prečo je Účastník z porušenia Pravidiel podozrievaný. E-mail musí tiež obsahovať celé meno a 

priezvisko žiadateľa. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o vylúčení či zotrvaní 

Účastníka v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu žiadateľovi. 

Je zakázané používať akýkoľvek počítačový kód, malware alebo čokoľvek iné, čo by mohlo rušiť, 

zastaviť, použiť alebo zneužiť Súťaž. Takéto správanie môže mať za následok vylúčenie Účastníka z 

ďalšej účasti v Súťaži.  



Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za neúplné žiadosti alebo žiadosti, ktoré obsahujú 

nesprávne údaje. Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry nie sú nijakým spôsobom podmienené 

nákupom akéhokoľvek tovaru. 

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže 

alebo použitia neregulárnych postupov.  

IX. Osobné údaje  

Účastník neposkytuje Usporiadateľovi žiadne osobné údaje pri zapojení sa do súťaže. 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe ktorého má dotknutá osoba právo na základe písomnej 

žiadosti vyžadovať: 

1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme Banky, 

3) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 

spracúvanie, 

4) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

5) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 

sú predmetom spracúvania, 

6) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania 

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 

7) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

8) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak 

Banka spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

X. Dane  

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na 

nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. 

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 

Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Hodnota jednotlivých výhier nepresahuje výšku 350,- EUR, účastníci preto nie sú povinní v zmysle § 9 

ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto výhry 

zdaňovať.  

XI. Riešenie sťažností  

Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek 

Účastníka, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie 

Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.  

XII. Osobitné ustanovenia  



Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, dĺžky trvania súťaže, podmienok Súťaže, 

dĺžku trvania ako aj na zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným 

spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi 

údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca 

nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej 

kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, 

vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade 

akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. 

Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za 

prípadné škody, ktoré by Účastníkovi mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži. V prípade vzniku 

okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. 

Účastníci o tom musia byť informovaní prostredníctvom internetovej stránky a prostredníctvom 

ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Účastníkom 

zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich 

sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Účastníkov. 

Účastníci Súťaže preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli 

utrpieť účasťou v Súťaži. 

XIII. Záverečné ustanovenia  

1. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na 

https://timberhouse.sk/pravidla-sutaze/ 

2. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na 

https://timberhouse.sk/pravidla-sutaze/ 

3. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.  

4. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a spravujú sa primerane príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Dňa 26. 06. 2019 


