ŠTATÚT - SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„VYPUMPUJ SI VESPU”
1. Organizátor spotrebiteľskej súťaže “VYPUMPUJ SI VESPU”
1.1.

2.

Spoločnosť GAS product & services a.s., so sídlom Tuhovská 1, 831 07 Bratislava,
IČO: 46662073, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 5536/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo
„prevádzkovateľ“).

Podmienky zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže

2.1.

Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov
s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

2.2.

Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby:
1. Spĺňajúce podmienky v zmysle ods. 2.1. tohto článku Podmienky zapojenia
sa do spotrebiteľskej súťaže.

2.3.

3.

Z účasti v spotrebiteľskej súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora
a prevádzkovatelia čerpacích staníc Pumpa (ďalej ako „ČS Pumpa“) na území
Slovenskej republiky a ich zamestnanci, ako aj zamestnanci agentúr, ktoré sa
podieľajú na príprave a realizácií spotrebiteľskej akcie.

Trvanie spotrebiteľskej súťaže

3.1.

Spotrebiteľská súťaž bude prebiehať v čase od 01.06.2021 do 31.08.2021 na
všetkých ČS Pumpa na území Slovenskej republiky.

3.2.

Vydávanie stieracích súťažných žrebov začne 01.06.2021 o 00:00 hod. a končí
31.08.2021 do 23:59 hod.

4.

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

4.1.

Na ČS Pumpa na území Slovenskej republiky podľa článku 3., odsek 3.1. budú
počas doby trvania spotrebiteľskej súťaže vydané výherné stieracie žreby okrem
výnimky zadefinovanej v bode 4.2.

4.2.

V prípade, že zákazník tankuje mimo otváracích hodín cez tankomat, žreb mu
nebude vydaný automaticky vzhľadom na neprítomnosť personálu. O žreb môže
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spotrebiteľ požiadať počas otváracích hodín po preukázaní pokladničným
blokom, na ktorom musí byť jasne vidieť dátum a čas tankovania.
O žreb je možné požiadať len na čerpacej stanici, na ktorej tankoval zákazník cez
tankomat. Obsluha označí na pokladničnom blok, že bol žreb vydaný. Platí pre
ČS Pumpa Matúškovo.
4.3.

Jeden (1) výherný stierací žreb bude vydaný zákazníkom ČS Pumpa za
jednorazový nákup akejkoľvek PHM v minimálnej hodnote 10 €. Zákazník má
nárok na jeden (1) stierací súťažný žreb aj v prípade, že nakúpi PHM za väčšiu
hodnotu.
Zákazník ČS Pumpa nemá nárok na výherný stierací žreb za nákup iného
sortimentu alebo služieb okrem pohonných hmôt.

Príklad:
1. Ak zákazník ČS Pumpa natankuje pohonné hmoty v hodnote 10 € na jednom
pokladničnom bloku, získa od obsluhy ČS Pumpa jeden (1) stierací súťažný žreb
s unikátnym SMS kódom pre registráciu do súťaže prostredníctvom odoslanej SMS
správy na telefónne číslo 6660. Cena spätnej SMS správy je 1 € s DPH. Službu technicky
zabezpečuje A SMS, s.r.o.
2. Ak zákazník ČS Pumpa natankuje pohonné hmoty v hodnote 20 € na jednom
pokladničnom bloku, rovnako získa od obsluhy ČS Pumpa jeden (1) stierací súťažný žreb
s unikátnym SMS kódom pre registráciu do súťaže prostredníctvom odoslanej SMS
správy na telefónne číslo 6660. Cena spätnej SMS správy je 1 € s DPH. Službu technicky
zabezpečuje A SMS, s.r.o.

4.4.

Zákazník ČS Pumpa sa môže zapojiť do žrebovania o ceny poskytnuté
organizátorom súťaže ak splní nasledovné podmienky:
a)

Ak natankuje PHM v hodnote aspoň 10 € a pošle minimálne jeden
unikátny SMS kód zo stieracieho súťažného žrebu na telefónne číslo 6660.
Cena spätnej SMS je 1 € s DPH. Súťažiaci môže zaslať ľubovoľne množstvo
unikátnych SMS kódov. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o.

b)

Účastník odoslaním SMS správy súhlasí so spracovaním osobných údajov,
aby bolo možné s ním v prípade výhry nadviazať kontakt, oznámiť mu
výhru a zabezpečiť jej následné overenie a odovzdanie.
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4.5.

Zákazník, ktorý splní podmienky podľa ods. 4.4. bude zaradený do žrebovania
výhercov o ceny.
a) Žrebovanie prebehne 02.09.2021 a to za účasti notára.
b) Výhercovia budú žrebovaní zo všetkého zaslaných SMS kódov na telefónne
číslo 6660 v období od 01.06.2021 do 31.08.2021.
c) Vyžrebovaný kód už nebude ďalej zaradený do ďalšieho žrebovania. Napr. ak
bude SMS kód vyžrebovaný a zákazník získa Darčekovú kartu Pumpa 25 €
nebude môcť s rovnakým SMS kódom vyhrať Pumpa ruksak.

5.

Zoznam cien poskytnutých do súťaže

5.1.

Zoznam cien poskytnutých do súťaže:
2 ks Vespa Primavera 50 4T E5
20 ks Pumpa Ruksak, BagBase, 100% polyesteru, váži 700 g. Má polstrovaný
priestor pre notebook (do 17 "). Rozmery 30x46x17cm, Kapacita: 18 l.
25 ks Pumpa Mikina, JustHoods. Je vyrobená z 80% Ringspun Bavlna / 20%
Polyester. Gramáž látky: 280 : g/m2. Strih unisex.
30 ks Pumpa Darčeková karta 25 €

5.2.

Každý výherca bude kontaktovaný organizátorom cez SMS alebo telefonicky
a bude povinní oznámiť organizátorovi svoje kontaktne údaje v rozsahu meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu.

5.3.

Výhra bude odovzdaná organizátorom každému výhercovi v lehote najneskôr
do 30 dní odo dňa skontaktovania sa organizátora s výhercom a poskytnutia
organizátorovi zo strany výhercu požadovaných údajov, a to spôsobom
dohodnutým s výhercom (poštou, osobne alebo vyzdvihnutím na ČS
a odovzdaním do vlastných rúk).

V Bratislave 31.05.2021
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