Často kladené otázky
Úplné Pravidlá súťaže VYHRAJTE BICYKEL sú dostupné na
www.nestle-cereals-lottery.com
Všeobecné otázky
1.

Čo je súťaž VYHRAJTE BICYKEL s cereáliami Nestlé?
VYHRAJTE BICYKEL je súťaž, v ktorej máte šancu vyhrať poukaz v hodnote 300
EUR do siete predajní SPORTISIMO SK. Celkom sa súťaží o 30 ks poukazov.

2.

Kedy súťaž prebieha?
Súťaž začína 12. 08. 2019 v 00:00 a končí 22. 09. 2019 v 23:59 SEČ.

3.

Ako sa prihlásiť do súťaže VYHRAJTE BICYKEL?
o

Kúpte si súťažné výrobky cereálií Nestlé (CINI MINIS 500 g, NESQUIK 500
g, CHOCAPIC 500 g, COOKIE CRISP 500 g, LION 500 g, CHEERIOS 500
g)

o

Zaregistrujte pokladničný doklad súťažného výrobku na stránke www.nestlecereals-lottery.com a nezabudnite si tento pokladničný doklad uschovať.

4.

Aké osobné údaje musím poskytnúť?
Pre registráciu do súťaže je potrebné zadať vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo.
Ďalej budete musieť potvrdiť, že ste dosiahli vek 18 rokov a že ste si prečítali
podmienky súťaže a súhlasíte s nimi a že súhlasíte so spracovaním svojich osobných
údajov. Pokiaľ neuvediete potrebné údaje, prihláška bude považovaná za neúplnú, a
teda neplatnú. Tieto údaje zadávate preto, aby sme vás mohli kontaktovať a dohodnúť
odovzdanie ceny. V prípade priznania výhry je potrebné poskytnúť ďalšie údaje ako
meno, priezvisko a úplnú poštovú adresu.

5.

Prečo musím uviesť svoju e-mailovú adresu?
E-mailová adresa sa požaduje ako súčasť procesu registrácie. V prípade výhry vám na
ňu pošleme potvrdenie o získaní ceny. E-mailová adresa musí byť platná a musíte na
nej byť dosiahnuteľný počas celej doby trvania súťaže. Pokiaľ vaša e-mailová adresa
prestane byť v priebehu súťaže dostupná, pre obdržanie ani doplnenie informácií o
registrovaných prihláškach nebudete môcť použiť novú e-mailovú adresu.

6.

Kto sa môže súťaže zúčastniť a aký je minimálny vek pre účast v súťaži?

Aby ste sa mohli zaregistrovať a zúčastniť tejto súťaže, musíte v deň zapojenia sa do
súťaže dosiahnuť vek 18 rokov a musíte mať trvalý pobyt a doručovaciu adresu na
území SR. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Nestlé ani najbližší
príbuzní zamestnancov organizátora, jeho zástupcov a iných subjektov, ktoré sa
obchodne podieľajú na súťaži.
7.

Je možné zúčastniť sa súťaže bez zakúpenia výrobku zahrnutého do súťaže?
Táto alternatíva nie je možná. Pre uplatnenie výhry budete musieť doložiť zakúpenie
výrobku platným pokladničným dokladom.

8.

Ako dlho súťaž prebieha?
Súťaž prebieha 42 dní, od 12. 08. 2019 do 22. 09. 2019

9.

Ktoré výrobky sú predmetom tejto súťaže?
Predmetom súťaže sú cereálie Nestlé označené nálepkou umiestnenou na prednej
strane obalu:
o

Nesquik 500 g,

o

Chocapic 500 g,

o

Cini Minis 500 g,

o

Lion 500 g,

o

Cookie Crisp 500 g,

o

Cheerios 500 g.

10. Koľkokrát môžem pokladničný doklad zaregistrovať?

Každý pokladničný doklad možno registrovať iba raz, bez ohľadu na počet
zakúpených súťažných výrobkov.

11. Môžem počas súťaže vyhrať viackrát?

Nie, súťažiaci má právo vyhrať maximálne jednu výhru počas súťaže.
Ceny
1.

Aké ceny je možné vyhrať?

Každú výhru predstavuje poukaz v hodnote 300 EUR na nákup do siete predajní
Sportisimo. Poukaz je možné čerpať aj postupne. V prípade nákupu tovaru s cenou
vyššou jako je cena poukazu sa môže čiastka doplatiť peniazmi. Platnosť poukazu je
do 31. 07. 2020. Darčekové poukazy je možné uplatniť iba v sieti kamenných predajní
SPORTISIMO SK. Nie je možné uplatniť darčekové poukazy cez e-shop
SPORTISIMO SK.
2.

Ako sa dozviem či som vyhral/a?
Účastník, ktorý získa nárok na výhru, sa to dozvie e-mailom do 5 pracovných dní od
priebehu zlosovania výhier.

3.

Ako sa výhry prideľujú?
Do zlosovania o výhry budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí zaregistrovali
pokladničný doklad súťažného výrobku na stránke www.nestle-cereals-lottery.com
v súlade s pravidlami súťaže.
Losovanie výhercov bude prebiehať celkom trikrát, a to v dvojtýždňových
intervaloch. Prvé losovanie prebehne zo zaregistrovaných účastníkov za obdobie 12.
08. – 25. 08. 2019 a uskutoční sa najneskôr do 05. 09. 2019 náhodným výberom.
Druhé losovanie prebehne zo zaregistrovaných účastníkov 26. 08. – 08. 09. 2019 a
uskutoční sa najneskôr do 13. 09. 2019 náhodným výberom. Tretie losovanie
prebehne zo zaregistrovaných účastníkov 09. 09. – 22. 09. 2019 a uskutoční sa
najneskôr do 27. 09. 2019 náhodným výberom. Losovanie prebehne elektronicky za
prítomnosti zástupcov Organizátora. Okrem výhercov budú vylosovaní aj 5
náhradníci v stanovenom poradí. O priebehu losovania bude vytvorený zápis.
Účastník súťaže môže v období trvania Súťaže vyhrať iba 1 výhru. Opakované
splnenie podmienok účasti v tejto súťaži zo strany jedného súťažiaceho a na základe
toho opakované zaradenie do súťaže je dovolené a zvyšuje jeho šancu na výhru
v Súťaži.
Nevyčerpané výhry prepadajú v prospech objednávateľa.
Hlavným dokumentom pre ďalšie informácie a nejasnosti sú pravidlá, ktorých úplné
znenie je uvedené na stránke www.nestle-cereals-lottery.com.

