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Usporiadateľ súťaže: 

SanSwiss s.r.o.  
so sídlom:  Popovická 1123, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín  
IČO: 28762860  
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, sp. zn. C 26089  
(ďalej len „SanSwiss“ alebo „usporiadateľ súťaže“) 
 

Doba trvania súťaže: 

Súťaž trvá v čase od 01.09. do 30.11.2019. 

Teritoriálne územie: 

Slovenská republika 

 

Účastníci: 

Motivačná súťaž "CADURA" je organizovaná spol. SanSwiss ako usporiadateľom súťaže v spolupráci s 
obchodnými partnermi a to za účelom zavedenia nového výrobku na trh. 

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba. 

Účastníci súťaže môžu byť aj zamestnanci obchodných partnerov, pokiaľ nie sú ďalšie prekážky účasti súťaže. 

Účastníci sa zúčastňujú súťaže dobrovoľne a s cieľom podporiť propagáciu a predajnosť novo vyvinutého 
produktu - sprchovacieho kúta CADURA. 

Účastníci súťaže musia byť starší ako 18 rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci SanSwiss. 

Podmienky účasti: 

Pre účasť v súťaži je nutné predať najmenej 5 ks sprchovacích kútov CADURA, pričom sa počíta každá 
referencia. Za predaj sa považuje priamy predaj. Referenciou sa rozumie objednávací kód sprchovej zásteny, 
ktorý sa skladá z maximálne 13 znakov. Ak napr. Účastník súťaže predá sprchovací kút s rohovým vstupom 
(zložený z dvoch dielov) alebo kombináciu dverí a bočnej steny, započítavajú sa mu 2 referencie. 
 
Príklad: Predaj sprchového kúta s rohovým vstupom CADURA - CA13G0755007 + CA13D1005007 je 
považovaný za 2 ks, tj. 2 referencie. 
 
Rozhodujúcim dňom pre uznanie referencie sa rozumie dátum došlej objednávky. Účastník sa prihlási číslom 
zákazky / zoznamom od zástupcu účastníka súťaže. Zaradené teda budú referencie s dátumom od 01.09. do 
30.11.2019. 

Účastník súťaže sa musí zaregistrovať k súťaži prostredníctvom e-mailu na adresu: sutaz@sanswiss.cz a uviesť: 

- označenie predajcu, ktorého je zamestnancom 

- svoje identifikačné údaje ako je meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mail, telefón. 

 

 

Hlavné výhry: 

Súťaží sa o hlavnú výhru, ktorou sú švajčiarske hodinky CERTINA v hodnote 550€ vrátane DPH, pričom výherca 
si môže zvoliť, či má záujem o dámske či pánske hodinky. SanSwiss si vyhradzuje právo zmeniť značku hodiniek 
za iné v rovnakej hodnote. Výmena hodiniek výhercovi nie je možná. 

Druhou výhrou je predĺžený víkendový kúpeľný pobyt pre 2 osoby vo vyhľadávaných Kúpeľoch Bojnice, 
„VELČICKÝ DOM“, Kúpeľná 404/2, 972 01 Bojnice-kúpele, v celkovej hodnote 450€ vrátane DPH. Túto výhru 
možno uplatniť od 1.2. do 30.04.2020 (neplatí pre Veľkú noc), pričom výherca si môže zvoliť dátum pobytu, ktorý 
je limitovaný len kapacitou ubytovacieho zariadenia. 

Treťou výhrou je luxusný kúpeľňový set v hodnote 200€.  
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Dalšie výhry: 

Výhru v podobe BOHEMIA sektu dostane každý účastník za predaj každých 5 ks sprchovacích kútov CADURA. 

Cenu za účasť v podobe upomienkových predmetov Cadura vrátane 5 l súdka piva Pilsner Urquell 12 ° dostane 
20 účastníkov náhodne vylosovaných zo všetkých účastníkov. 

  Žiadnu z výhier nie je možné zameniť za hotovosť. 

 

Podmienky hlavnej výhry: 

Výherca s najvyšším počtom predaných kusov vyhráva hlavnú výhru. 

Druhú a tretiu hlavnú výhru vyhrávajú účastníci s druhým a tretím najvyšším počtom predaných kusov. 

Vyhlásenie hlavnej výhry: 

Vyhlásenie hlavnej výhry prebehne 16.12.2019, oboznámenie o výhre dňa 19.12.2019. 

Výherca môže byť kontaktovaný telefonicky a tiež emailom. Pokiaľ výherca nereaguje alebo sa neozve na 
výherný email do 3 týždňov od zaslania, vyhradzuje si spoločnosť SanSwiss právo udeliť túto výhru ďalšiemu 
účastníkovi s najvyšším počtom kusov. 

Odovzdanie hlavnej výhry prebehne do 31.01.2020. 

Zoznam výhercov bude uverejnený na webových stránkach SanSwiss: 

http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality 

 

Zlosovanie a informovanie výhercov o výhre: 

Každému účastníkovi, ktorý splní podmienky účasti v súťaži, bude po ukončení súťaže priradená kartička s 
číslom. Tieto kartičky budú vhodené do pripraveného zlosovacieho boxu v sídle SanSwiss. Zo žrebovacích 
kartičiek budú dňa 16.12.2019 za prítomnosti trojčlennej zlosovacej komisie vedenej Mgr. Hanou Moravcovou, 
obchodnou a marketingovou riaditeľkou SanSwiss, vyžrebovaní výhercovia. Výherca bude oboznámený o výhre 
dňa 19.12.2019. Výherca môže byť kontaktovaný ako telefonicky, tak i emailom. Pokiaľ výherca nereaguje alebo 
sa neozve na výhernej email do 3 týždňov od zaslania, vyhradzuje si spoločnosť SanSwiss právo vylosovať 
náhradného výhercu. Kompletný zoznam výhercov bude uverejnený na webových stránkach SanSwiss: 

http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality 

 
 
Odovzdanie a zdanenie výhry: 

Výhercovi bude výhra odovzdaná prostredníctvom zástupcu SanSwiss do 31.01.2019. Výherca sa musí 
preukázať platným preukazom totožnosti. 

Výherca pri prevzatí výhry podpíše preberací protokol. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

Výhra podlieha dani z príjmov podľa § 10 zákona č. 586/1992 Zb. O daniach z príjmov. Zrážkovú daň vypočíta, 
zrazí a odvedie SanSwiss. 

SanSwiss v tejto veci upozorňuje, že príjemcovia môžu vzniknúť iné daňové povinnosti, za ktoré už SanSwiss 
nepreberá žiadnu zodpovednosť. 

Osobné údaje: 

Registráciou do súťaže účastník vyslovuje súhlas s pravidlami tejto súťaže a udeľuje podľa zákona č. 101/2000 
Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") svoj súhlas usporiadateľovi súťaže, tj. Spoločnosti SanSwiss 
s.r.o., so sídlom Popovická 1123, Valdické Predmestie, 506 01 Jičín, IČO: 28762860, ako správcovi, so 
spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci tejto súťaže. Účelom spracovania osobných údajov 
účastníka je realizácia súťaže, vyhodnotenie a odovzdanie výhry, a to po dobu trvania súťaže. Právnym základom 
je súhlas účastníka, ktorý je udelený dobrovoľne a účastník má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomnou 
žiadosťou doručenou na nasledujúce e-mailovú adresu usporiadateľa súťaže: gdpr@sanswiss.cz. 

http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality
http://www.sanswiss.cz/sk/o-firme/aktuality
mailto:gdpr@sanswiss.cz
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Po odvolaní súhlasu nie je možné údaje účastníka súťaže ďalej spracovávať a odvolanie súhlasu teda povedie k 
vylúčeniu účastníka zo súťaže. Ak účastník súťaže súhlas odvolá, budú jeho osobné údaje spracovávané po 
dobu štrnástich dní na účel uskutočnenia potrebných krokov súvisiacich s vymazaním osobných údajov účastníka 
súťaže. Účastník súťaže má ďalej práva podľa § 11, § 12 a § 21 zákona, teda najmä právo požadovať prístup k 
osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. V prípade podozrenia účastníka súťaže, že pri spracovaní 
dochádza k porušeniu jeho práv, má účastník súťaže právo žiadať usporiadateľa súťaže o vysvetlenie. Dozorným 
orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. 
 
Okamihom podpísania preberacieho protokolu ďalej účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi súťaže súhlas s 
uverejnením fotografií z odovzdania výhry v tlačených, prípadne elektronických médiách pre marketingové a 
propagačné účely usporiadateľa súťaže.

 

 
V Jičíne dňa 15.8.2019 
 
 
SanSwiss s.r.o. 
 
 

 

 
 


