
 
Pravidlá súťaže  

„Vyhraj pre svoju rodinu domácu kyslíkovú terapiu v hodnote až 519,- €“ 
 

20.11.2019 – 15.12.2019 
 

Slovenská republika  
 
 

1. Organizátor súťaže 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: 
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 
IČO: 36 515 388 
so sídlom Františkánske námestie 3/A , 080 01 Prešov, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Prešov, oddiel: sro, 17251/P (ďalej len „usporiadateľ“). 

Spoločnosť UNIZDRAV Prešov, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky 
prevádzkuje internetový obchod www.unizdrav.sk (ďalej len „internetový obchod UNIZDRAV“) 

 
2. Termín a miesto konania súťaže 

Súťaž s názvom „Vyhraj pre svoju rodinu domácu kyslíkovú terapiu v hodnote až 519,-€“ (ďalej len 
„súťaž“) prebieha od 20.11.2019 (00:00:01) do 15.12.2019 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) 
na území Slovenskej republiky na internetovom obchode www.unizdrav.sk, okrem kamenných predajní 
spoločnosti UNIZDRAV v Poprade a v Prešove (ďalej len „miesto konania súťaže“). 

Výherca súťaže bude určený podľa princípu uvedeného v bode č.4 týchto pravidiel súťaže.  

3. Výhra v súťaži 

Výhra v súťaži je nasledovná: 

Domáci kyslíkový koncentrátor, farebné prevedenie podľa výberu výhercu, a to z hnedej alebo bielej 
farby (ďalej len „výhra“). 

4. Podmienky účasti v súťaži a spôsob výberu výhercu 

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami 
súťaže.  

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú 
plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) 
s adresou trvalého bydliska na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník 
súťaže“), ktorá v čase konania súťaže urobí na internetovom obchode UNIZDRAV nákup v hodnote 
minimálne 70,- € (ďalej len „súťažný nákup“). Za súťažný nákup sa považuje iba objednávka, ktorá bola 
riadne spracovaná, expedovaná, zaplatená a vyzdvihnutá, a to na tovar spolu v minimálnej hodnote 
70,- €. Do súťažného nákupu sa zarátava aj poštovné a balné a dobierkové (t.j. 3,90€ za poštovné 
a balné, 0,90€ za dobierku). Po vykonaní súťažného nákupu bude súťažiaci vyzvaný k zapojeniu sa do 
súťaže. Potvrdením súhlasu s podmienkami súťaže o zapojení sa, ktorý má každý účastník možnosť 
potvrdiť po potvrdený objednávky (resp. súťažného nákupu), bude zaradený do žrebovania o výhru. 

  
 

http://www.unizdrav.sk/
http://www.unizdrav.sk/


Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť opakovane, avšak vždy s novým súťažným nákupom. V prípade 
opakovanej účasti je potrebné urobiť súťažný nákup a znova potvrdiť súhlas o zapojení sa, resp. účasť 
v súťaži.  

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú 
do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom 
súťaže, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto 
osobe neodovzdá.  

Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s výhrou na 
požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, 
v opačnom prípade stráca nárok na výhru.  

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov 
v priamej línii, súrodenci a manžel/manželka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa 
takému výhercovi neodovzdá.  

Žrebovanie výhercu prebehne dňa 16.12.2019, a to zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili 
podmienky na zaradenie do súťaže.  

Výherca súťaže je len jeden.  

 

5. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry  

Výherca bude kontaktovaný usporiadateľom súťaže za účelom termínu a dodania výhry 
prostredníctvom telefonického kontaktu alebo emailom, ktorý súťažiaci uviedol pri uskutočnení 
súťažného nákupu.  

Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca  informovaný o výhre a na ktorú mu 
bude výhra zaslaná, usporiadateľ nezodpovedá. 

Za riadne dodanie a prepravu výhry kuriérskou spoločnosťou na miesto určené výhercom zodpovedá 
usporiadateľ súťaže.  

Pokiaľ si výherca v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa žrebovania nedohodne s usporiadateľom 
súťaže termín a miesto dodania výhry alebo pokiaľ si výhru v dohodnutom termíne a na dohodnutom 
mieste výherca výhru neprevezme, jeho nárok na túto výhru zaniká. Usporiadateľ v takom prípade nie 
je povinný žrebovať náhradného výhercu.  

V prípade nemožnosti doručenia na adresu vyhlásenú pri kontaktovaní výhercu usporiadateľom súťaže, 
napr. pri jej neprevzatí výhercom v odbernej lehote prepadne výhra  bez možnosti náhrady.  
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou. 

6. Spoločné ustanovenia 

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, 
prepadá výhra usporiadateľovi.  

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 
Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa.  

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním 
výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.  



Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou 
cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.  

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry, pokiaľ nebude pre jednotlivý prípad inak.  

 
7. Všeobecné podmienky  

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu 
dodržiavať. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, 
plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhry.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho 
upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť uplatní usporiadateľ najmä vtedy. Ak z právnych 
dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo 
zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej 
škody. 

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá 
súťaže môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so 
súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.  

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť 
ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené 
takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.  

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú verejne dostupné na 
internetovom obchode UNIZDRAV, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.  
 
 

V Prešove, dňa 18.11.2019                                                                          UNIZDRAV Prešov, s.r.o., 


