Štatút súťaže
„VEĽKÁ OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ“
I. – Názov a účel užívateľskej súťaže
1. Názov užívateľskej súťaže je „VEĽKÁ OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ“.
Účelom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a
podpora značky Typografia plus.
II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom užívateľskej súťaže „VEĽKÁ
OKTÓBROVÁ SÚŤAŽ“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Typografia
plus, s.r.o., so sídlom Vajnorská 108, 831 04 Bratislava, IČO:
35 930 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 35651/B, DIČ 2022003346, IČ
DPH SK2022003346 (ďalej len „Organizátor“).

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej
republiky a bude prebiehať na webe https://eshop.typografiaplus.sk.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá právnická osoba - podnikateľ so
sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“). Táto
Súťaž nie je určená pre spotrebiteľov.
III. – Začiatok a ukončenie súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 25. 9. 2019 do 31. 10. 2019
IV. – Pravidlá a predmet súťaže

1. Pre zapojenie sa do súťaže sa musí Účastník riadne
zaregistrovať v e-shope Organizátora na webe
https://eshop.typografiaplus.sk a zadať kompletné fakturačné údaje.
Každý Účastník sa môže zapojiť do súťaže len raz, bez ohľadu na
počet jeho registrovaných kônt/účtov v e-shope Organizátora. Za
Účastníka sa považujú aj všetky právnické osoby – podnikatelia,
ktorí boli registrovaní v e-shope Organizátora pred začiatkom
Súťaže.
V. – Výhry
1. Cena v Súťaži je kredit v hodnote 500 € na tlač na technológii HP
Indigo alebo HP latex prostredníctvom e-shopu Organizátora
s platnosťou do 31.12.2019. V hodnote kreditu nie sú náklady
súvisiace s plneniami tretích strán.
2. Po vyhodnotení Súťaže obdrží každý Účastník, ktorý je zároveň
registrovaný v e-shope Organizátora na odber noviniek, zľavový
kupón na 10% zľavu na tlač na technológii HP Indigo alebo HP latex
prostredníctvom e-shopu Organizátora s platnosťou do 31.12.2019.
Každý Účastník obdrží len jeden zľavový kupón, bez ohľadu na
počet jeho registrovaných kônt/účtov v e-shope Organizátora.
VI. – Žrebovanie
1. Vyhodnotenie Súťaže prebehne začiatkom nasledujúceho
mesiaca po mesiaci, v ktorom končí Súťaž. Výherca Súťaže bude
vyžrebovaný Organizátorom náhodným výberom zo všetkých
Účastníkov. Názov výhercu bude zverejnený na stránke

typografia.sk a na facebooku Organizátora. Výherca bude
kontaktovaný e-mailom.
2. Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť názov výhercu v
oznamovacích prostriedkoch a použiť ho na reklamné a propagačné
účely Organizátora a na webovej stránke www.typografiaplus.sk,
prípadne na sociálnych sieťach Organizátora bez nároku na
odmenu.
VII. – Osobitné ustanovenia
2. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhru v
Súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie,
že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve ako určí Organizátor Súťaže, a že nie sú oprávnení
požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor súťaže
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s výhrou a jej užívaním.
3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže a štatút
kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady
ukončiť/odvolať. Organizátor súťaže je oprávnený použiť mená v
oznamovacích prostriedkoch, ako aj ich použiť na reklamné a
propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na odmenu.
VIII. – Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora Súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do
tohto štatútu u Organizátora Súťaže.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
podpísania štatutárnym orgánom Organizátora Súťaže.
4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú
primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
V Bratislave dňa 25. 09. 2019

