
Spotrebiteľská súťaž „Skúste šťastie v GVP“ 
 

realizovaná v predajniach GVP, spol. s r.o. Humenné,  Tolstého1, 066 01 Humenné (ďalej len „súťaž“) 

   

Oficiálne pravidlá súťaže. 
 

1. Usporiadateľ 

Usporiadateľom súťaže je GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné (ďalej  len „Usporiadateľ”). 

  

2. Spôsobilosť 

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym 

rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. 

 

3. Trvanie súťaže 

Súťaž začína 26.10.2017 a končí odovzdaním všetkých žrebov zákazníkom. 

  

4. Kto sa môže zúčastniť súťaže 

Do súťaže je zaradený každý zákzník, ktorý si na predajni GVP spol. s r.o., kde prebieha súťaž v 

uvedenom období zakúpi jednorázovo akýkoľvek tovar v hodnote minimálne 15,- EUR. Po splnení tejto 

podmienky pokladníčka v predajni pri vyúčtovaní nákupu automaticky odovzdá zákazníkovi stierateľný 

žreb, čím sa zákazník stáva účastníkom tejto súťaže. V prípade, ak zákazník zrealizoval nákup v hodnote 

rovnajúcej sa najmenej dvojnásobku stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 30,- €, pokladníčka odovzdá 

tomuto zákazníkovi 2 ks stierateľných žrebov, pokiaľ je hodnota nákupu najmenej  trojnásobok 

stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 45 €, pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 3 ks stierateľných 

žrebov a pod. Po zotretí stierateľnej plochy na pridelenom žrebe účastník tejto súťaže zistí, či získava 

"malý darček" alebo jednu z pätnástich "vecných cien". Účastnik si žreb môže okamžite vymeniť za 

"malý darček" alebo výhru "vecnú cenu". Pri prevzatí vecnej ceny zákazník odovzdá pokladníčke žreb a 

pokladničný doklad z dôvodu evidencie. 

 

5. Výhry 

Pre účely tejto súťaže "Usporiadateľ" zabezpečil nasledovné výhry: 

1. Televízor SHARP 123cm 

2. Vysávač ZANUSSI 

3. Kávovar Dolce Gusto 

4. Súdok NESTVILLE 

5. Vesta bez rukávov RELAX 

6. Sada pohárov NEGRITA 

7. Sada pohárov Goral vodka 

8. Popradská káva 75g  -30ks 

9. Tyčinky SNICKERS - 40ks 

10. Pasta z údeného mäsa -30ks 

11. Milka WAFFELINI -35ks 

12. Termoska EMOS 

13. Tričko TIGER 

14. Sada uterákov FERNET 

15. Uterák šedý 

 

 

 

 



7. Účastníci 

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem 

rozsahu, aký určí "Usporiadateľ". Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle  § 845 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani 

prostredníctvom súdu. 

  

8. Chyby a poškodenia 

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži 

"Usporiadateľ" za toto nenesie zodpovednosť. 

  

9. Ak je výherca neplnoletý, 

cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo 

splnomocneného zástupcu. 

 

10. Odovzdanie výhier 

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia 

podmienky v nich stanovené a ich nárok bude "Usporiadateľom" potvrdený. V prípade sporu o platnosti 

nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie "Usporiadateľa". 

Vecné výhry budú  jednotlivým výhercom odovzdávané iba priamo v predajniach GVP, spol. s r.o., kde 

zákazník získal žreb a iba na základe pokladničného dokladu a odovzdaného žrebu, na ktorom je v 

stierateľnom políčku uvedené poradie výhry.  

 

11. Umiestnenie pravidiel 

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni GVP spol. s r.o. , kde 

prebieha súťaž a zároveň sú uverejnené na www.gvphe.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu 

týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich 

záväznosťou. 

 

 

 

 

           

 

 

                               V Humennom 24.10.2017 

 


