Bonus pre váš rodinný dom!
Pätnásť balení s penetráciou ZADARMO!
Akcia 15 + 1

PCI Multiputz® NoBio Z − unikátna silikónová
tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou,
vystužená vláknami, fotokatalyticky aktívna,
s vysokou ochranou proti rastu plesní, húb
a rias a s plynulo sa uvoľňujúcimi multibiocídmi
Zrnitosť: 1,5 / 2,0 mm
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PCI Multiputz® ZS / RS − silikónové tenkovrstvové omietky so zatieranou / ryhovanou
štruktúrou, hydrofóbne a vysoko paropriepustné.
Zrnitosť: 1,5 / 2,0 / (3,0) mm
PCI Multiputz® ZM − minerálno-polymérová
tenkovrstvová omietka so zatieranou
štruktúrou, na báze silikónu s plynulou
reguláciou vlhkosti na povrchu.
Zrnitosť: 1,5 / 2,0 mm
PCI Multiputz® ZX / RX − silikón-silikátové
tenkovrstvové omietky so zatieranou / ryhovanou štruktúrou, hydrofóbne a vysoko paropriepustné.
Zrnitosť: 1,5 / 2,0 mm
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Platnosť akcie: 20. 05. 2019 − 30. 06. 2019, výhradne pre rodinné domy s plochou fasády do 350 m2.

BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty Žilina
T +421 41 76 314 83, F +421 41 72 314 84, pci-sk@basf.com

www.pci-sk.sk

ŠTATÚT SÚŤAŽE „Odpovedzte na FB a vyhrajte! – Akcia 15 + 1“
(ďalej len „štatút“)
Predmetom tohto štatútu je úprava pravidiel a podmienok súťaže
„Odpovedzte na FB a vyhrajte! – Akcia 15 + 1“, do ktorej sa zapoja účastníci na
facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/PCI.Slovensko/ (ďalej
len „súťaž“).
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE
Vyhlasovateľom súťaže je:
BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO: 31 345 603, IČ DPH: SK2020297642
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 4634/B
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť:
Tomatoes.sk, s. r. o., Lichardova 8510/48, 010 01 Žilina
IČO: 45 349 002, zapísaná Okresným súdom Žilina v odd.: Sro, vl. č.: 52322/L (ďalej
len „prevádzkovateľ“).
II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
1. Účelom súťaže je propagácia značky PCI, jej produktov a zvýšenie počtu fanúšikov.
2. Predmetom súťaže je správne zodpovedanie otázky zverejnenej vyhlasovateľom súťaže
na jeho na facebookovej stránke www.facebook.com/PCI.Slovensko/, ktorá znie:
„Ktorý penetračný náter je určený pod tenkovrstvové omietky PCI Multiputz®?“
3. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č.
171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE
Súťaž sa uskutoční v období od 22.05.2019 do 30.06.2019.
IV. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.
V. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa
všetky podmienky stanovené týmto štatútom (ďalej len „súťažiaci“).
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom
obdobnom pomere vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže a ani ich blízke osoby v zmysle
ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
VI. PODMIENKY, PRAVIDLÁ A PRIEBEH SÚŤAŽE
1. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže v období od 22.05.2019 do 30.06.2019 prostredníctvom facebookovej stránky vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/PCI.
Slovensko/, na ktorej bude zverejnený príspevok o súťaži.
2. Súťažiaci bude zapojený do súťaže po zaslaní svojej odpovede vyhlasovateľovi
spôsobom, že po kliknutí na tlačidlo „Poslať správu“, ktoré bude umiestnené pri
zverejnenom príspevku o súťaži na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.
facebook.com/PCI.Slovensko/, napíše znenie svojej odpovede do „tela“ správy a túto
odošle vyhlasovateľovi. Uvedeným spôsobom zapojenia sa do súťaže súťažiaci zároveň
vyjadruje súhlas s týmto štatútom a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v ňom stanovené.
3. Do výberu o cenu (ďalej aj „žrebovanie“) bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý
správne zodpovie otázku podľa článku II. bodu 2. tohto štatútu. Odpovede súťažiacich
za účelom ich zaradenia do žrebovania bude posudzovať vyhlasovateľ a prevádzkovateľ
súťaže.
4. Do žrebovania o cenu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet
odoslaný odpovedí vyhlasovateľovi súťaže.

5. Používanie viacerých facebookových identít jedným súťažiacim je zakázané. Po zistení
porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci vyhlasovateľom alebo prevádzkovateľom
vylúčený zo súťaže.
6. Každý súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
7. Zo žrebovania o cenu súťaže bude vyradený ten súťažiaci, ktorý i) nespĺňa podmienky
podľa tohto štatútu, ii) podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za
účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol
zúčastniť na súťaži alebo iii) ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne vyjadrenia,
vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť vyhlasovateľa súťaže alebo prevádzkovateľa
súťaže alebo nebude zodpovedať dobrým mravom.
8. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu,
je zo súťaže automaticky vyradená, pričom nemá žiaden nárok na cenu.
9. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
10. Každý súťažiaci zapojením do súťaže vyhlasuje, že si je vedomý, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
11. Vyhlasovateľ a prevádzkovateľ po ukončení súťaže dňa 01.07.2019 vyžrebuje zo všetkých správnych odpovedí zaradených do súťaže podľa čl. VI. bod 3 štatútu 20 víťazných
odpovedí.
12. Výhercovia budú vyhlásení v komentároch pod príspevkom o súťaži zverejnenom
na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/PCI.Slovensko/
a zároveň budú vyhlasovateľom súťaže kontaktovaní správou zaslanou prostredníctvom
facebookového profilu, cez ktorý sa výherca do súťaže zapojil, a to do 3 dní odo dňa
žrebovania (ďalej len „oznámenie o výhre“). Súčasťou tohto oznámenia o výhre budú
inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť a informácie o ochrane osobných údajov. Ak si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v oznámení
o výhre do 48 hodín odo dňa oznámenia o výhre, bude to považované za vzdanie sa
výhry. Rovnako, ak výherca nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto
nárok na výhru, pričom nemá nárok na náhradné plnenie.
13. V prípade, ak i) si výherca neplatní výhru podľa čl. VI. bodu 12. štatútu, alebo ii) výherca
nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, alebo iii) cenu odmietne alebo iv) výherca nespĺňa
ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena bude ponúknutá náhradníkovi,
ktorý bude vyhlasovateľom alebo prevádzkovateľom súťaže vyžrebovaný postupom
podľa čl. VI. bod 11. štatútu spomedzi zostávajúcich zaradených súťažiacich. Ak ani
určený náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, neuplatní si cenu podľa čl. VI.
bodu 12. štatútu, cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v
zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
14. Odovzdanie ceny sa uskutoční jej zaslaním výhercovi prostredníctvom pošty alebo
inou vhodnou formou prepravy po dohode s vyhlasovateľom súťaže, a to do 14 dní od
uplatnenia si výhry zo strany výhercu podľa čl. VI. bodu 12. štatútu na adresu výhercu,
ktorá bola vyhlasovateľovi oznámená v rámci uplatnenia si výhry. Vyhlasovateľ súťaže
si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.
15. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť
VII. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
1. Splnením podmienok súťaže stanovených týmto štatútom je možné vyhrať sadu PCI
kuchynských nožov v hodnote 11,90 € bez DPH, t. j. 14,28 s DPH.
2. Každý z 20 súťažiacich vyžrebovaných postupom podľa čl. VI. štatútu môže vyhrať len 1
ks sady PCI kuchynských nožov.
3. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení
peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 € (slovom: tristopäťdesiat eur)
podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v
zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani
z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry
do 350,00 €), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu
350,00 €, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350,00 €), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže. Zrážková
daň bude odpočítaná od peňažnej výhry presahujúcej sumu 350,00 €. Výhra odovzdaná
výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpoved-

nosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.
VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Súťažiaci berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich, ktorí sa nestanú výhercami v zmysle čl. VII. štatútu a v súťaži sa spracúvajú iba
osobné údaje výhercov. Tieto osobné údaje budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom
na realizáciu súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov.
2. Výherca berie na vedomie, že vyhlasovateľ a prevádzkovateľ súťaže budú spracúvať
jeho osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a len za účelom:
a) identifikácie výhercu ako účastníka súťaže;
b) overenia splnenia podmienok účasti v súťaži stanovených týmto štatútom;
c) kontaktovania výhercu a odovzdania výhry;
d) informovania výhercu o výhre v komentároch pod príspevkom o súťaži zverejnenom
na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/PCI.Slovensko/, ako
aj správou zaslanou prostredníctvom facebookového profilu, cez ktorý sa výherca do
súťaže zapojil na Facebook profile vyhlasovateľa súťaže;
e) overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých výhercom pri preberaní výhry;
f) na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov
vyhlasovateľa súťaže.
3. Výherca berie na vedomie, že poskytnutie jeho osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných
výhercom nemôže byť výhercovi odovzdaná výhra.
4. Ustanovenia tohto článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s
ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať
súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie
súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke
vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/PCI.Slovensko/.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení
štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť
štatút v zmysle bodu 2. tohto článku štatútu.
4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok
súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo
súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj
v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne
(po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto štatútom); najneskôr však ku
momentu odovzdania/uplatnenia výhry.
6. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani
riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.
7. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo
akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy vyhlasovateľa súťaže, jeho dobré meno
a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom
konkurenčnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky
je vyhlasovateľ súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.
8. Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na
internetovej stránke www.facebook.com/PCI.Slovensko/.
V Žiline, 20. 06. 2019
Vyhlasovateľ súťaže: BASF Slovensko spol. s r.o.

