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Pravidlá súťaže „Vyhraj LEDky TESLUX do celej domácnosti“ 

 

Súťaž bude prebiehať v rámci projektu „LEDky pre všetkých“ na webovej stránke 

www.ledkyprevsetkych.sk a bude propagovaná a komunikovaná aj na facebookovom 

profile www.facebook.com/ledkyprevsetkych. 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá internetovej súťaže s označením „Vyhraj LEDky 
TESLUX do celej domácnosti“ (ďalej len „súťaž“). 
 

2. Súťaž je organizovaná spoločnosťou TESLUX Consulting s.r.o. so sídlom Ferienčíkova 18, 811 08 
Bratislava, IČO 48 206 989, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd. Sro, vl.č. 104806/B (ďalej len "organizátor").  

 

3. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 
 

4. Termín konania súťaže je od 01.04.2016 do 30.06.2016 (ďalej len „trvanie súťaže“). 
 

5. Mená víťazov súťaže, ktorí budú vyžrebovaní, budú uverejnené na webovej stránke  
www.ledkyprevsetkych.sk a víťazi budú kontaktovaní telefonicky a/alebo mailom uvedeným 
v poskytnutých kontaktných údajoch. 

 

6. Výherca sa žrebuje jedenkrát mesačne.  
 

7. Priebeh súťaže a dátum žrebovania môžu účastníci súťaže sledovať na webovej stránke 
www.ledkyprevsetkych.sk, alebo na facebookovom pofile „LEDky pre všetkých“. 

  

II. Účastníci súťaže 

1. Účastníkom súťaže môže byť každý občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov a splnil všetky podmienky 
stanovené týmito pravidlami.  
 

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a spolupracovníci organizátora a blízki rodinní príslušníci 
menovaných. 

 

3. Každý účastník súťaže má právo zapojiť sa do súťaže iba jedenkrát.  
 

III. Ako sa zapojiť do súťaže 

1. Na webovej stránke www.ledkyprevsetkych.sk si pozrite video, na ktorom je kalkulačka s úsporou, túto 
sumu, ktorá je uvedená ako úspora na kalkulačke si zapamätajte, alebo niekam poznačte. Odpovedať 
na súťažnú otázku budete až po vyplnení kalkulačky. 

 

2. Vyplňte kalkulačku, nech vieme, aké žiarovky Vám máme poslať. Ak si neviete rady, skúste odhadom, 
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alebo si pozrite náš návod a vyberte, čo si myslíte, že máte doma. 
 

3. Potom ako vyplníte kalkulačku, kliknite na tlačidlo „ Chcem súťažiť a vyhrať LEDky TESLUX do celej 
domácnosti“, odpovedzte na tam položenú súťažnú otázku, zadajte všetky požadované kontaktné 
údaje. Následne budete zaradení do mesačného žrebovania o LEDky TESLUX do celej domácnosti.  
 

IV. Vyhodnotenie súťaže 

1. Účastníci súťaže, ktorí budú vyžrebovaní a získajú cenu, budú organizátorom vyrozumení  telefonicky 
a/alebo mailom uvedeným v poskytnutých kontaktných údajoch. 
 

2. Právo účastníka súťaže na získanú cenu je neprevoditeľné. Ceny nie je možné žiadnym spôsobom 
nahradiť.  

 

3. Pokiaľ sa účastník súťaže, ktorý získal v súťaži cenu v súlade s týmito pravidlami, z akéhokoľvek dôvodu 
nedostaví, aby si cenu vyzdvihol (týka sa i prípadov, v ktorých oznámenie nebolo súťažiacim prevzaté), 
organizátor má právo cenu využiť pri iných aktivitách.  

 

V. Prehlásenie organizátora 

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť 
súťaž. 

 

2. Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia účastníka súťaže zo súťaže.  
 

3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením 
týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže. 

 

4. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami u organizátora súťaže alebo sa môžu 
informovať  mailom na info@ledkyprevsetkych.sk. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci 
svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami súťaže. Výhry nebudú odovzdané, ak výherca plne nesúhlasí s 
požiadavkami a nesplní požiadavky vyplývajúce z oficiálnych pravidiel súťaže. 

 

VI. Súhlas s použitím osobných údajov 

Každý účastník dáva svojou účasťou na súťaži súhlas k tomu, že organizátor alebo iná právnická či 
fyzická osoba, ktorá zabezpečuje služby spojené s výrobou alebo propagáciou spoločnosti TESLUX 
Consulting s.r.o., môže využiť jeho osobné údaje, ktoré organizátorovi poskytol v spojitosti so súťažou. 

 

 

 

 

 


