
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

„SPOFAPLAST“ 

Usporiadateľ: 3M Slovensko, s r.o., sídlo: Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 

04, IČO: 46 775 854, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel 

Sro, vložka č. 83375/B 

TRVANIE SÚŤAŽE : 7.5. – 30.6.2018 

SÚŤAŽNÉ CENY : 

1. 1x víkendový wellness pobyt pre 2 osoby v hoteli Permon v hodnote 350 €  

2. 10x lekárnička SPOFAPLAST v hodnote 20 € 

3. 20x funny skákajúca lopta v hodnote 10 € 

PODMIENKY SÚŤAŽE : 

• Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré splnia ďalej uvedené 

podmienky súťaže. 

• Hlavnou podmienkou zapojenia sa do súťaže je kúpa dvoch balení akýchkoľvek náplastí 

SPOFAPLAST.  

• Po nákupe sa musíte zaregistrovať na internetovej stránke www.3m.sk/spofaplast_sutaz a 

vyplniť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt) a taktiež 

údaje z dokladu o zaplatení (dátum a čas nákupu) a poskytnúť súhlas so spracovaním osobných 

údajov. 

• Je potrebné uchovať si doklad o zaplatení. V prípade výhry je potrebné tento doklad predložiť 

usporiadateľovi súťaže na overenie. 

• Za každý nákup dvoch náplastí je možné vyhrať iba jednu cenu, to znamená, že pokiaľ súťažiaci 

na základe registrácie daného nákupu vyhrá niektorú z cien, tento nákup už nebude ďalej 

zaradený do žrebovania o ďalšie ceny. V prípade, že účastník uskutoční viac nákupov dvoch 

balení akýchkoľvek náplastí SPOFAPLAST, je oprávnený do súťaže zaregistrovať každý z týchto 

nákupov. 

• Po skončení súťaže 30.6.2018 a zhromaždení všetkých registračných formulárov sa uskutoční 

náhodné žrebovanie výhercov pod odborným dohľadom. Do žrebovania budú zaradení iba 

súťažiaci, ktorí uskutočnili svoj nákup v dobe, počas ktorej súťaž prebiehala, t.j. v termíne od 

7.5.2018 až do 30.6.2018 vrátane. Žrebovanie prebehne dňa 1.7.2018 v priestoroch 

usporiadateľa. Výhercovia budú následne kontaktovaní usporiadateľom. 

• Výhercovia musia následne predložiť doklad o zaplatení nákupu. Najskôr po tomto úkone im 

môžu byť ceny odovzdané / poslané. 

• Ceny budú doručené výhercom spolu s potvrdením o ich hodnote. 

• Účasťou v súťaži súhlasíte s jej pravidlami. Tieto pravidlá spolu s právami a povinnosťami z nich 

vyplývajúcimi sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

• Výsledky súťaže sú konečné bez akejkoľvek možnosti odvolania sa. Ceny nemôžu byť a nebudú 

alternatívne vyplatené v peniazoch alebo inom plnení. Usporiadateľ si však vyhradzuje právo 

nahradiť cenu inou cenou obdobnej hodnoty podľa vlastného uváženia. 

• Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou posúdiť, či boli alebo neboli splnené 

podmienky pre účasť v súťaži. 

• Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo z vážnych dôvodov skrátiť, pozastaviť alebo zrušiť súťaž 

či zmeniť jej pravidlá. 


