
 

Štatút propagačnej súťaže : 
 

I. Účel súťaže 
1.1. Účelom súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov v predajnej sieti členov SOAS a.s., so spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – 

divízia Weber Terranova, divízia Rigips, divízia Isover. 
 

II.     Organizátor súťaže 
2.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť SOAS a.s., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 621 102, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: SA, vložka č.: 740/S (ďalej len „Organizátor“).  
  
III.     Trvanie súťaže 
3.1. Začiatok súťaže je dňa 1.10.2020 a účastník súťaže sa môže do nej zapojiť v období od 1.10.2020 do 31.10.2020. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej 

republiky. 
     

IV. Účasť v súťaži 
4.1. Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.  
4.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci Organizátora súťaže a ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. 
4.3. Účastníkom súťaže sa stane ten, kto spĺňa všetky podmienky súťaže a najneskôr do 31.10.2020 odovzdá v predajnej sieti členov spoločnosti SOAS a.s. 

riadne vyplnenú návratku. Po potvrdení návratky predajcom ju vloží do urny, ktorá je označená názvom „Súťaž“. 
4.4. Výpis predajných miest sa nachádza na internetovej stránke www.soas.sk v sekcii predajné miesta.  

 
V. Podmienky súťaže a výhry 
5.1. Podmienky súťaže sú uložené u Organizátora súťaže a zverejnené na internetovej stránke www.soas.sk.  
5.2. Do súťaže bude zaradený každý, kto si v uvedenom období zakúpi nasledovné množstvo a druh výrobkov: 
a) Tenkovrstvové omietky weberpas od spol. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – divízia Weber Terranova v množstve min.10 vedier. Špecifikácia 

druhu výrobkov tenkovrstvových omietok: weberpas aquaBalance, weberpas clean Active, weberpas silikónová, weberpas nova S, weberpas silikátová, 
weberpas akrylátová, weberpas marmolit a weberpas mozaiková omietka. 

b) Výrobky od spol. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – divízia Rigips v min. hodnote nad 100,- € s DPH bez špecifikácie druhu výrobku. 
c) Výrobky od spol. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – divízia Isover v min. hodnote nad 200,- € s DPH bez špecifikácie druhu výrobku. 
5.3. Všetci účastníci súťaže, ktorí v termíne platnosti akcie splnili všetky podmienky podľa vyššie uvedených bodov, budú zaradení do žrebovania o nasledovné 

výhry u daného výrobcu: 
a) Ceny od spol. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – divízia Weber Terranova – 1. cena – televízor SAMSUNG QLED 65 v hodnote 1 499,- € s DPH, 

2.cena – smartfón Apple SE 2020 64 GB v hodnote 479,- € s DPH, 3.cena – bezdrôtové slúchadlá Apple Airpods Pro v hodnote 259,- € s DPH, 4.cena – 
bezdrôtový reproduktor JBL Charge 4 čierny v cene 139,- € s DPH. 

b) Ceny od spol. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – divízia Rigips – 1 .cena – elektrická kolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter  v hodnote 569,- € s 
DPH, 2.cena – elektrická kolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter  v hodnote 569,- € s DPH. 

c) Ceny od spol. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – divízia Isover – 10 x nákupná poukážka v hodnote 100,- € s DPH. 
 

VI. Žrebovanie a odovzdanie výhry 
6.1. Žrebovanie súťaže o výhry sa uskutoční v priebehu mesiaca november 2020 vo verejnom žrebovaní za prítomnosti pracovníkov zúčastnených spoločností 

a za účasti Organizátora súťaže. 
6.2. Do žrebovania budú zaradené všetky platné návratky nachádzajúce sa v čase žrebovania v zlosovacom osudí. 
6.3. Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný zástupcom Organizátora. 
6.4. O výsledku žrebovania bude Organizátorom spísaný protokol potvrdzujúci správnosť žrebovania. Výherca bude o výhre oboznámený telefonicky aj písomne 

a zároveň (v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska – len mesto) uverejnený na internetovej stránke www.soas.sk. 
6.5. Výhry odovzdá výhercovi osobne Organizátor súťaže na dohodnutom mieste s výhercom súťaže. 
6.6. Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhra, ktorú sa nepodarí odovzdať výhercovi, resp. ak výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, 

prepadá v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. 

VII. Zodpovednosť organizátora 
7.1. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom 

súdu.  
7.2. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim alebo v súvislosti s neuplatnením, 

nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.  
7.3. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry. 

VIII. Osobné údaje a osobnostné práva 
8.1. Účasťou v súťaži a vhodením návratky do zlosovacieho osudia v mieste konania súťaže, dáva súťažiaci v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov v 
rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail pre túto súťaž na ďalšie reklamné, marketingové a propagačné účely, spojené s 
vyhodnotením súťaže a propagáciou ponuky tovaru a služieb Organizátora ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. 

8.2. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súťažiaci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. 
8.3. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 30.6.2021. 
8.4. Súhlas je možné kedykoľvek u Organizátora odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla Organizátora. 

IX. Osobitné ustanovenia súťaže 
9.1. Organizátor si vyhradzuje právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Ak sa 

Organizátor dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, Organizátor bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo 
súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 

9.2. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami tu obsiahnutými. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ 
výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. 

X. Informácia o dani 
10.1. Organizátor informuje výhercu o cene nepeňažnej výhry pri odovzdávaní výhry výhercovi. Ak cena nepeňažnej výhry prekročí sumu 350,- €, podlieha podľa 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu.  


