VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ DETAILNÉ PODMIENKY
K MARKETINGOVEJ AKTIVITE:
„VEĽKÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ 2016“
(ďalej len „pravidlá“)
1. Spoločnosť Edenred Slovakia s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O.BOX 21,
820 15 Bratislava, 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 a žrebovanie v rámci marketingovej aktivity
„Veľká vianočná súťaž 2016“ (ďalej len „akcia“).
2. Akcia začína 01.10.2016 a trvá do 19.12.2016 (do 12:00 hod). Pod pojmom darčeková
poukážka sa v tejto marketingovej aktivite – akcii pre zákazníkov, rozumejú poukážky
Ticket Compliments® a Ticket Multi®.
3. Každý (firma / zamestnávateľ alebo SZČO / živnostník) – (ďalej len „zákazník“ – či už nový
alebo existujúci), kto si v termíne od 01.10.2016 do 19.12.2016 (do 12:00 hod) objedná
a uhradí u našej spoločnosti darčekové poukážky Ticket Compliments® alebo Ticket Multi®,
dostane od spoločnosti vianočné darčekové balenie poukážok, vytvorené špeciálne pre
túto akciu (ďalej len „darčekové obaly“) zadarmo, pokiaľ si oň písomne požiada
v objednávke. Pri objednávaní prostredníctvom e-mailu, osobne v pobočke alebo
prostredníctvom obchodného konzultanta - je „zákazník“ povinný nahlásiť požiadavku
dodania vianočných darčekových obalov, ako aj ich presný počet, pracovníkovi Edenred
Slovakia s.r.o. - ktorý príslušnú objednávku spracováva. Pre získanie darčekových obalov
je rozhodujúci deň objednávky.
Pri splnení podmienok akcie získava každý darčekové obaly zadarmo až do vyčerpania
zásob. Počet súťažných obalov je limitovaný.
4. Objednávku je možné zrealizovať prostredníctvom internetu, e-mailu, osobne v pobočke
v Bratislave alebo u svojho obchodného konzultanta.
5. Do objednávky je potrebné uviesť množstvo požadovaných darčekových obalov. Počet
darčekových obalov nesmie prekročiť počet zamestnancov.
6. Ak si zákazník objedná službu Basic alebo službu Plus, budú mu k uzavretým obálkam,
v ktorých sú poukážky bežne dodávané, (ďalej len „obálky“) pribalené aj darčekové obaly,
ktoré získava zadarmo, a to v množstve uvedenom v objednávke. Poplatky za služby Basic
a Plus sa budú účtovať v zmysle Sadzobníka odmeny a poplatkov – poukážky – K v rámci
Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby
na účely Záväznej objednávky poukážok.
7. Ak si zákazník objedná spoplatnenú službu balenia poukážok do obalov - Premium, budú
mu poukážky dodané už priamo vložené v darčekových obaloch, ktoré získava zadarmo,
v množstve uvedenom v objednávke. V jednom darčekovom obale môže byť maximálne 20
ks poukážok. Počet darčekových obalov nesmie prekročiť počet zamestnancov. Služba
Premium je spoplatnená podľa Sadzobníka odmeny a poplatkov – poukážky – K v rámci
Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby
na účely Záväznej objednávky poukážok.
8. Ak si zákazník objedná službu Comfort, budú mu k obálkam, v ktorých sú darčekové
poukážky bežne dodávané, pribalené aj darčekové obaly, ktoré získava zadarmo, a to pre
každého zamestnanca uvedeného v objednávke. Počet darčekových obalov nesmie
prekročiť počet zamestnancov uvedených v objednávke. Služba Comfort je spoplatnená
podľa Sadzobníka odmeny a poplatkov – poukážky – K v rámci Zmluvy o vzájomnej
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spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby na účely Záväznej
objednávky poukážok.
9. Každý vianočný darčekový obal bude označený jedinečným kódom. Kódy budú zaradené
do žrebovania.
10. Dňa 19.12.2016 (po 12:00 hod.) sa uskutočnia 2 žrebovania.
V žrebovaniach budú vyžrebovaní:
a) 1. žrebovanie:
Každý „zákazník“, ktorý si v termíne od 01.10.2016 do 19.12.2016 (do 12:00 hod) objedná
a uhradí u našej spoločnosti darčekové poukážky Ticket Compliments® alebo Ticket Multi®,
bude spoločnosťou zaradený do žrebovania o 5x „Fruit Day“ (Ovocný deň) pre svojich
zamestnancov.
Výhercovia spomedzi zákazníkov budú o výhre informovaní písomne alebo telefonicky.
b) 2. žrebovanie:
5 výherných kódov bude zverejnených na facebookovom profile Ticket Restaurant® na
www.facebook.com/stravnelistky, alebo na www.edenred.sk. Piati majitelia darčekových
obalov s výherným kódom budú vyzvaní, aby sa do 19.1.2017 prihlásili našej spoločnosti
podľa inštrukcií a následne sa preukázali výherným obalom.
11. Výhry (ďalej len „výhra“) sú nasledovné:
5x Fruit Day pre zamestnancov vo forme 100 kg ovocia na jedného výhercu – „zákazníka“
2x za rok v celkovej hodnote 1500 € (5 x 150€ x 2).
5x darčekové poukážky e-Ticket v celkovej hodnote 1000 € na zakúpenie darčeka podľa
vlastného uváženia prostredníctvom cafeterie.
12. Výhra (Fruit Day) bude odovzdaná výhercom – „zákazníkom“, prostredníctvom zástupcu
spoločnosti najneskôr 15.2.2017. Spôsob a miesto odovzdania bude dohodnuté medzi
zástupcom spoločnosti a výhercom.
Výhra (e-Ticket) bude výhercom s výhernými kódmi odovzdaná prostredníctvom zástupcu
spoločnosti najneskôr 15.2.2017 za účasti zástupcu HR oddelenia daného „zákazníka“.
Spôsob a miesto odovzdania bude dohodnuté medzi zástupcom spoločnosti, výhercom
a HR zástupcom.
13. Použitie výhry je na výhercovi, spoločnosť nepreberá za použitie výhry žiadnu
zodpovednosť.
14. Ak si výherca žrebovania výhru neprevezme v stanovenom termíne, alebo sa vzdá nároku
na svoju výhru, výhra prepadá.
15. Výherca môže výhru odmietnuť. V tomto prípade je potrebné podpísať o tom „Vyhlásenie“,
ktoré sa uschová v sídle spoločnosti.
16. Pri splnení podmienok akcie získava každý darčekové obaly zadarmo až do vyčerpania
zásob.
17. Darčekové obaly dostáva firma / zamestnávateľ alebo SZČO / živnostník, od ktorého sme
prijali objednávku v stanovenom termíne a ktorá bola uhradená.
18. Zákazník môže darčekové obaly odmietnuť. V tomto prípade je potrebné podpísať o tom
„Vyhlásenie“, ktoré sa uschová v sídle spoločnosti.
19. Účasť v akcii a v žrebovaní je dobrovoľná, zákazník môže
jednostranným písomným vyhlásením adresovaným spoločnosti.

svoju

účasť

vylúčiť

20. Účasťou zákazníka v akcii sa zákazník zaväzuje dodržiavať pravidlá určené v týchto
podmienkach.
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21. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto podmienok v sídle spoločnosti, v pobočke
spoločnosti v Bratislave a na webstránke www.edenred.sk.
22. Súdna vymáhateľnosť darčekových obalov je v zmysle Občianskeho zákonníka vylúčená.
Účastníci tejto akcie nie sú voči spoločnosti v súvislosti s ich účasťou v akcii oprávnení
uplatňovať si žiadne nároky. Darčekové obaly nie je možné zameniť za hotovosť.
23. 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 akcii
oprávnení uplatňovať nijaké nároky. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.
24. Spoločnosť nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v tejto akcii.
25. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť pravidlá akcie určené
v týchto podmienkach.
V Bratislave dňa 01.10.2016
Podpis:

Stéphane Dufour
Generálny riaditeľ
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