
 

Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže Vyhraj s Costa coffee na ČS TANKER 

1. Vyhlasovateľ, Organizátor a Prevádzkovateľ spotrebiteľskej súťaže 

Spotrebiteľskú súťaž „Vyhraj s Costa Coffee na ČS TANKER“ (ďalej len „súťaž“) vyhlasuje, organizuje a prevádzkuje spoločnosť 
TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, 06001 Kežmarok, IČO: 31731945, Zapísaná na Okresnom súde Prešov, odd. Sro, 

vl.č.3221/P (ďalej len „organizátor“). Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne len týmito Pravidlami a podmienkami súťaže (ďalej 

len Pravidlá“). Výhry zabezpečuje spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka 

2. Účasť a podmienky účasti na súťaži 

Fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej Republiky 

Z účasti sa vylučujú zamestnanci spoločnosti organizátora a jeho dcérskych spoločností prevádzkujúcich sieť ČS TANKER na 

území Slovenskej republiky, vrátane ich blízkych osôb 

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky súťaže, výhra nebude odovzdaná. V prípade, že výhra bude 

odovzdaná osobe, ktoré nespĺňa podmienky účasti, osoba je povinná vrátiť bezodkladne výhru po výzve organizátorom, alebo 

uhradiť bezodkladne organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry 

Účasť v tejto súťaži je dobrovoľná 

Organizátor si vyhradzuje právo naložiť s výhrami, ktoré si výhercovia neprevezmú, podľa svojho uváženia. 

Výhry odovzdáva organizátor súťaže prostredníctvom svojich osôb výlučne osobne v priestoroch ČS TANKER, pričom si 

o odovzdaní vypracuje Protokol o odovzdaní výhry a fotodokumentáciu z odovzdania výhry, ktorú zverejní na FB stránke 

Tanker_Slovakia 

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži súčasne: a) súhlasí s pravidlami a podmienkami tejto súťaže, b) prehlasuje že má viac 

ako 18 rokov c) prehlasuje, že sa oboznámil s Pravidlami a podmienkami súťaže 

Osobné údaje sa nezbierajú a nespracúvajú pri tejto súťaži na žiadne účely   

3. Trvanie súťaže 

Súťaž prebieha od 14.10.2022 do 15.12.2022 na vybraných prevádzkach ČS TANKER, z pravidla na tých ČS, ktoré obsahujú 

predajňu tovarov. 

4. Pravidlá súťaže 

Každý zákazník má možnosť alebo právo získať jednu pečiatku za kúpu jednej kávy Costa (ďalej súťažný tovar) vydanej 
z pressostroja umiestneného na predajni ČS TANKER.   

Každý zákazník má možnosť alebo právo získať jednu pečiatku aj za kúpu jedného obchodného balenia kávy Costa 200g (tiež 
súťažný tovar) na predajni ČS TANKER.  

Nárok na okamžité získanie pečiatky vzniká v momente zaplatenia za kupované súťažné tovary. Tento nárok sa nedá spätne 
uplatniť ani vyžadovať, a to ani po preukázaní staršieho pokladničného bloku.   

Pečiatky sa zbierajú na hernú kartičku, ktorú zákazník dostane na požiadanie od obsluhy ČS na prevádzkach ČS TANKER 
zapojených do súťaže. 

Nárok na zlosovanie o výhry vzniká zákazníkovi po získaní piatich pečiatok za súťažné tovary (5krát káva Costa z presostroja, 
alebo 5krát obchodné balenie káva Costa 20g alebo ich mix) na hernú kartičku 

Platná herná kartička o zlosovanie výhier musí obsahovať 5 pečiatok a vyplnené telefónne číslo zákazníka. 

Platnú hernú kartičku vhodí zákazník do vyznačeného osudia na akejkoľvek ČS TANKER, zapojenej do súťaže   

Každý zákazník sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát pri opätovnom splnení všetkých podmienok a rešpektovaní pravidiel  

5. Výhry a žrebovanie 
Výherné žrebovanie sa uskutoční 16.12. 2022. Výhry v žrebovaní sú naseldovné: 

                         1. cena  Kávovar Gaggia, porcelánový set Costa a kávový balíček Costa v hodnote 650 EUR s DPH  
                 2.– 16 cena Kávový Termohnček Costa v hodnote 30 EUR s DPH 

17 - 21. cena Kávový balíček Costa v hodnote 15 EUR 

Výhercov bude organizátor kontaktovať telefonicky. 

Pre vyzdvihnutie výhry budú vzájomne medzi výhercom a organizátorom poskytnuté doplňujúce informácie. 



Pre účely preukázania splnenia stanovených podmienok je výherca povinný preukázať pokladničné bloky alebo ich kópie pri 
prevzatí výhry 

Výherca pre odovzdanie výhry je povinný sa dostaviť na dohodnutý čas a miesto určené organizátorom súťaže 

V prípade, ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, nebude možné výhru odovzdať výhercovi, výherca nebude ochotný 
si osobne prevziať výhru, alebo výherca nebude schopný preukázať podmienky splnenia zapojenia sa do súťaže, výherca 
stráca právo na získanie výhry 

V zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu podliehajú zdaneniu výhry presahujúce hodnotu 350 EUR, kedy daňová 
povinnosť je na strane výhercu.  

Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže požadovať výhru len v rozsahu a za podmienok určených týmito 
pravidlami, pričom v súlade s ustanovením paragrafu 845 Občianského zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou 

Za žiadnu výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu 

Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu  

Lehota na prevzatia výhier je vždy 14 dní od dátumu žrebovania.  

6. Osobité ustanovenia 

Akákoľvek účasť na súťaži v rozpore s pravidlami alebo podmienkami súťaže bude neplatná a účastník môže byť zo súťaže 
vylúčený  

Organizátor si vyhradzuje právo nakladať podľa uváženia s neodovzdanými výhrami, ktoré si výhercovia neprebrali 

Organizátor si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu cien, podmienok a pravidiel počas trvania súťaže 

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa tejto súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné 

Organizátor nehradí žiadne náklady, ktoré vzniknú účastníkom alebo výhercom na ich účasti na tejto súťaži 

Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení 

7. Záverečné ustanovenia   

Súťaž sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v týchto Pravidlách a akékoľvek kratšie či stručné publikované pravidlá slúžia 
len pre informatívny účel a sú podriadené týmto Pravidlám.  

Tieto Pravidlá sú k dispozícii na stránke www.tanker.sk, a na každej ČS TANKER zapojenej do súťaže sú v listinnej podobe 
voľne prístupné 

 

http://www.tanker.sk/

