
Tlačidlo „ODOSLAŤ“  
□ * Účasťou v tejto súťaži o ceny potvrdzujem, že som si prečítal(a), pochopil(a) a prijímam zmluvné podmienky 
spoločnosti EPSON. 
□ * Potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov a súhlasím, že spoločnosť Epson, organizátor, môže použiť moje osobné údaje, 

a hostiteľ prieskumu, spoločnosť Typeform, môže spravovať túto súťaž o ceny.     
 
* Musí byť začiarknuté, ak sa chcete zapojiť do súťaže o ceny. 
 
Zmluvné podmienky 

 
Súťaž o ceny 

1. Možnosť zapojiť sa do súťaže o ceny sa začína 25. septembra 2017 a končí sa 23. októbra 2017 o 20.00 2017 a 

uskutoční sa online.  

 

2. Účastníci, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže o ceny, musia vyplniť dotazník, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze 

http://bit.ly/Jetovašavoľba. Výherca súťaže o ceny bude vybraný náhodne počítačom v stredu 1. novembra 

2017. Výhercu budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zadal. Ak sa výhercu nepodarí 

kontaktovať po 3 pokusoch organizátora do 7 dní, príde o cenu a bude vylosovaný druhý výherca, ktorého 

budeme kontaktovať rovnakým spôsobom. 

 

3. Účasťou v tejto súťaži o ceny vyjadrujete súhlas s tým, že vaše meno bude zverejnené na LinkedIn a na webe 

spoločnosti Epson, a to v prípade výhry.   

 

4. Každá osoba sa môže zúčastniť iba raz. 

Cena 
5. Cena v rámci súťaže o ceny pozostáva z projektoru domáceho kina Epson EH-TW5210 pre trh, v ktorom sa súťaž 

uskutočňuje. Projektor bude dodaný do 30 dní od dátumu losovania na adresu v rámci EÚ, ktorú poskytol 

výherca. 

 

6. Súťaže o ceny sa môžete zúčastniť, ak máte prístup na internet a platnú e-mailovú adresu.  

 

7. Dodatočné náklady a výdavky spojené s cenou z losovania o ceny nebudú pokryté a výherca súhlasí s tým, že 

takéto náklady bude hradiť.   

 

8. Cena súťaže je neprenosná a neexistuje alternatíva vo forme hotovosti, vrátenia sumy alebo kreditu, ktorá by 

bola k dispozícii čiastočne alebo celá. Spoločnosť Epson si vyhradzuje právo kedykoľvek nahradiť cenu inou 

podobného charakteru a/alebo v rovnakej či vyššej hodnote. 

 

9. Súťaže o ceny sa môžu zúčastniť obyvatelia Spojeného kráľovstva, Nemecka, Francúzska, Španielska, Nórska, 

Fínska, Švédska, Dánska, Belgicka, Holandska, Poľska, Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Grécka, 

Chorvátska, Slovinska, Srbska a Turecka vo veku 18 a viac rokov. 

   

10. Účasťou v súťaži o ceny súhlasíte s tým, že:  

a. tieto zmluvné podmienky sú pre vás záväzné, 

b. všetky informácie odoslané v dotazníku sú pravdivé, pôvodné, aktuálne a úplné na základe vášho najlepšieho 

vedomia. 

 

11. Všetky rozhodnutia budú konečné a nebude sa možné proti nim odvolať. 

 

http://bit.ly/Jetovašavoľba


12. Spoločnosť Epson si vyhradzuje právo overiť spôsobilosť všetkých účastníkov a môže podľa vlastného uváženia 

diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka, ktorý nesplní požiadavky spôsobilosti. 

 

13. V prípade, že je cena považovaná za zdaniteľný príjem, za daňové povinnosti zodpovedá príjemca. 

Obmedzenia 
14. Zamestnanci spoločnosti Epson, jej nadradenej spoločnosti, pobočiek, pridružených spoločností alebo iné strany, 

ktoré sú akýmkoľvek spôsobom zapojené do vývoja, výroby alebo distribúcii tejto akcie, ako aj ich blízka rodina 

(manžel/manželka, rodičia, súrodenci, deti) a členovia domácnosti každého takéhoto zamestnanca a/alebo 

autora, nemajú nárok na účasť v tejto súťaži o ceny. 

 

15. Účasť prostredníctvom zástupcov alebo tretích strán bude neplatná. 

 

16. Spoločnosť Epson nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne pokusy o účasť, ktoré nebudú funkčné alebo sa im 

nepodarí zapojiť sa z akéhokoľvek dôvodu do príslušného záverečného dátumu a času.  Doklad o odoslaní nebude 

považovaný za doklad o prijatí. 

 

17. Nebudete spôsobilí na účasť, ak: 

a. nevyplníte a neodošlete celý dotazník,  

b. máte menej ako 18 rokov, 

c. nie ste obyvateľom vyššie spomenutých členských štátov EÚ, 

d. porušíte tieto zmluvné podmienky. 

Osobné údaje 
18. Účasťou v tomto losovaní o ceny súhlasíte s tým, že akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete v rámci 

zapojenia sa do losovania o ceny, môžu byť uchované a použité len spoločnosťou Epson alebo jej zástupcami a 

dodávateľmi v rámci spravovania súťaže o ceny.  Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Epson sú k 

dispozícii na adrese www.epson.sk a dodávateľ spoločnosti Epson, ktorý hostí prieskum a losovanie o ceny, je 

spoločnosť Typeform. Jej zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na odkaze typeform. 

 

19. Beriete na vedomie, že osobné informácie poskytujete spoločnosti Epson, a nie službám Twitter alebo iným. 

 

20. Osobné údaje získané v priebehu tejto súťaže o ceny budú spracované podľa platných miestnych zákonov a 

predpisov o ochrane údajov a podľa zásad organizátora týkajúcich sa ochrany osobných údajov.  

 

21. Kedykoľvek môžete požiadať organizátora o úpravu, aktualizáciu, objasnenie alebo odstránenie týchto osobných 

údajov písomnou žiadosťou na adresu organizátora, ktorá sa nachádza na konci týchto zmluvných podmienok. 

Môže to však viesť k tomu, že vaše údaje nebudú zahrnuté do súťaže o ceny. 

 Iné 
22. Spoločnosť Epson si vyhradzuje právo zrušiť alebo upraviť túto súťaž o ceny a tieto zmluvné podmienky bez 

oznámenia v prípade katastrofy, vojny, civilných alebo vojenských nepokojov, zásahu vyššej moci alebo 

akéhokoľvek skutočného alebo predpokladaného porušenia platných zákonov a nariadení či akejkoľvek inej 

udalosti mimo kontroly spoločnosti Epson. Akékoľvek iné zmeny v rámci losovania o ceny budú oznámené 

účastníkom čo najskôr prostredníctvom služby LinkedIn. 

 

23. Súťaž o ceny nie je nijako spozorovaná, podporovaná ani spravovaná či spojená so službou LinkedIn. 

 

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


24. Tieto zmluvné podmienky sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej sídlite, a strany sa podriaďujú nevýlučnej právomoci 

súdov v krajine, v ktorej sídlite. 

 

25. Organizátora, spoločnosť Epson, možno kontaktovať na adrese yourchoice@epson.eu. 

 

mailto:yourchoice@epson.eu

