Bratislava
1. január 2019

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ K
MARKETINGOVEJ AKTIVITE:
„VERNOSŤ SI ZASLÚŽI ODMENU‘‘
(ďalej len „pravidlá‘‘)

1. Spoločnosť Ticket Service. r. o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O.BOX 21,
820 15 Bratislava, IČO: 52005551, IČ DPH: SK 2120870653, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vl.č.: 132404/B (ďalej len
„spoločnosť‘‘) pripravila pre svojich klientov (špecifikované ďalej) akciu a
žrebovanie v rámci marketingovej aktivity „Vernosť si zaslúži odmenu‘‘ (ďalej len
„akcia‘‘).
2. Akcia začína 01.01.2019 a trvá do 31.12.2019 (vrátane).
3. Každá firma / zamestnávateľ alebo SZČO / živnostník -- (ďalej len „klient‘‘ -- či už
nový alebo existujúci), ktorý si v termíne od 01.01.2019 do 31.12.2019 (vrátane)
objedná a uhradí u našej spoločnosti stravovacie poukážky Ticket Restaurant®,
stravovaciu kartu Ticket Restaurant®, e-stravovacie poukážky, elektronický
rekreačný poukaz Edenred Dovolenka, Edenred poukážky Darčeky alebo
Služby, bude automatický zaradený do žrebovania o výhry.
4. Do žrebovania sú zaradené všetky objednávky obdržané v danom mesiaci.
5. Výhra pre daný mesiac bude zverejnená na webovej
www.edenred.sk/vernost-si-zasluzi-odmenu pri začiatku akcie.
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6. Žrebovanie sa uskutoční začiatkom nasledujúceho mesiaca, najneskôr do 7. dňa
mesiaca.
7. Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom alebo telefonicky.

8. Výhra bude výhercom odovzdaná najneskôr do konca mesiaca, v ktorom bol
výherca vyžrebovaný. Spôsob a miesto odovzdania výhry bude dohodnuté
medzi zástupcom spoločnosti a výhercom.
9. Použitie výhry je na výhercovi, spoločnosť nepreberá za použitie výhry žiadnu
zodpovednosť.
10. Ak si výherca výhru neprevezme v stanovenom termíne, alebo sa vzdá
nároku na svoju výhru, výhra prepadá v prospech spoločnosti.
11. Výherca môže výhru odmietnuť. V tomto prípade je potrebné podpísať o tom
„Vyhlásenie‘‘, ktoré sa uschová v sídle spoločnosti.
12. Účasť v akcii a v žrebovaní je dobrovoľná, klient môže svoju účasť vylúčiť
jednostranným písomným vyhlásením adresovaným spoločnosti.
13. Účasťou klienta v akcii sa klient zaväzuje dodržiavať pravidlá
určené v týchto podmienkach.
14. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto podmienok v sídle spoločnosti,
v pobočke spoločnosti v Bratislave a na webstránke www.edenred.sk.
15. Súdna vymáhateľnosť odmien je v zmysle ust. § 845 a nasl.
Občianskeho zákonníka vylúčená. Účastníci tejto akcie nie sú voči
spoločnosti v súvislosti s ich účasťou v akcii oprávnení uplatňovať nijaké
nároky. Odmenu nie je možné zameniť za hotovosť.
16. Spoločnosť nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v tejto akcii.
17. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť pravidlá
akcie alebo akciu zrušit bez udania dôvodu. Pričom zmena je účinná
dňom jej zverejnenia na www.edenred.sk/vernost-si-zasluzi-odmenu.
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