VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ DETAILNÉ PODMIENKY
K MARKETINGOVEJ AKTIVITE – akcie pre zákazníkov:
„Vyhrajte dovolenku podľa vašich predstáv v hodnote 1 000 €!“
(ďalej len „pravidlá“)
1. Spoločnosť Edenred Slovakia, s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O.BOX 21,
820 15 Bratislava 215, IČO: 31328695, IČ DPH: SK 2020312294, zápis v Obchodnom registri
Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vl.č.: 3169/B (ďalej len „spoločnosť“) pripravila pre
svojich zákazníkov (špecifikované ďalej) akciu v rámci marketingovej aktivity „Vyhrajte
dovolenku podľa vašich predstáv v hodnote 1 000 €!“.
2. Súťaž sa začína 1.4.2015 a trvá do 30.6.2015 (vrátane).
3. a) Každý nový zákazník* (zamestnávateľ alebo SZČO/živnostník) a každý existujúci
zákazník (zamestnávateľ alebo SZČO/živnostník) – (ďalej len „zákazník“), ktorý si v termíne
od 1.4.2015 do 30.6.2015 (vrátane) objedná a uhradí u našej spoločnosti stravovaciu kartu
Ticket Restaurant® alebo stravovacie poukážky Ticket Restaurant® v akejkoľvek nominálnej
hodnote či akomkoľvek množstve prostredníctvom internetu na www.rychlaobjednavka.sk,
bude spoločnosťou zaradený do žrebovania. Pre zaradenie zákazníka do žrebovania je
rozhodujúci deň objednávky.
*novým zákazníkom sa považuje zamestnávateľ alebo SZČO/živnostník, s ktorým spoločnosť
Edenred Slovakia, s.r.o. uzatvorí zmluvu v období od 1.4.2015 do 30.6.2015 (vrátane).
Do žrebovania budú zaradení len zákazníci, ktorí počas trvania kampane budú realizovať
objednávky len prostredníctvom internetu na www.rychlaobjednavka.sk.
4. Výhra je nasledovná:
Poukážky Ticket Multi® v celkovej hodnote 1 000 € (ďalej len „výhra“).
5. Žrebovanie sa uskutoční 6.7.2015, najneskôr do 7 pracovných dní od určeného
predbežného termínu žrebovania.
6. Výherca bude o výhre informovaný telefonicky alebo písomne e-mailom a bude tiež
uverejnený na www.edenred.sk.
7. Použitie výhry je na výhercovi, spoločnosť nepreberá za použitie výhry žiadnu
zodpovednosť.
8. Výhra bude odovzdaná výhercovi zástupcami spoločnosti, pôsobiacimi v oblasti miesta
sídla / bydliska výhercu.
9. Výhra bude odovzdaná výhercovi do 14 pracovných dní od termínu žrebovania. Spôsob
a miesto odovzdania bude dohodnuté medzi zástupcom spoločnosti a výhercom.
10. Ak si výherca žrebovania výhru neprevezme v stanovenom termíne, alebo sa vzdá nároku
na svoju výhru, nárok na výhru vznikne prvému náhradníkovi v poradí, ktorý bol určený
žrebovaním.
11. Výherca môže výhru odmietnuť. V tomto prípade je potrebné podpísať o tom „Vyhlásenie“,
ktoré sa uschová v sídle spoločnosti.
12. Účasť v žrebovaní je dobrovoľná, zákazník môže svoju účasť vylúčiť jednostranným
písomným vyhlásením adresovaným spoločnosti.
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13. Účasťou zákazníka v hre sa zákazník zaväzuje dodržiavať pravidlá určené v týchto
podmienkach.
14. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto podmienok na webstránke www.edenred.sk.
15. Súdna vymáhateľnosť výhier je v zmysle ust. § 845 a nasl. Občianskeho zákonníka
vylúčená. Účastníci tejto hry nie sú voči spoločnosti v súvislosti s ich účasťou v hre
oprávnení uplatňovať nijaké nároky. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.
16. Spoločnosť nehradí účastníkom hry žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v tejto hre, respektíve v súvislosti s ich výhrou v tejto hre.
17. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť pravidlá súťaže určené
v týchto podmienkach.

V Bratislave, 1.4.2015

Podpis:

Stéphane Dufour
Generálny riaditeľ
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