
Pravidlá súťaže ”Vianočná súťaž” 

1. Názov súťaže: Vianočná súťaž 

2. Organizátor súťaže: Diamantier, s.r.o., Mierové námestie 40, 91101 Trenčín 

3. Trvanie súťaže: 1.12. – 31.12.2017 

4. Spôsobilosť 

Prihlásiť sa do súťaže môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, okrem zamestnancov 

organizátora alebo blízkych osôb zamestnancov organizátora (príbuzní v priamom rade, 

súrodenci, manžel alebo manželka). 

5. Ako možno vyhrať 

Podmienkou súťaže je zakúpiť počas trvania súťaže akýkoľvek šperk s prírodným drahým 

kameňom, diamantom alebo perlou alebo hodinky značky Corum v ktoromkoľvek 

klenotníctve Mikuš Diamonds alebo cez e-shop mikusdiamonds.sk. Po splnení tejto 

podmienky zákazník uvedie priamo po kúpe na predajni svoje kontaktné údaje (celé meno a 

priezvisko a telefónne číslo), aby ho mohol Organizátor kontaktovať v prípade výhry. 

V prípade nákupu cez e-shop je zároveň podmienkou, aby nedošlo k vráteniu zakúpeného 

tovaru v zákonom stanovenej lehote, počas ktorej je spotrebiteľ oprávnený vrátiť tovar 

predávajúcemu. Z uvedeného dôvodu bude výhra v prípade vyžrebovania klienta, ktorý 

nakúpil prostredníctvom e-shopu, odovzdaná až po uplynutí tejto lehoty. 

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže 

obsiahnutými v tomto dokumente. 

6. Výhra 

Po skončení súťaže, teda 3.1. 2018, bude vyžrebovaný výherca náhrdelníka Seabed 

vyrobeného z bieleho zlata v kombinácii s diamantmi a praziolitom. 

7. Daň z výhry 

Výherca je povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako 

ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. 



Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť 

výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné 

náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry alebo organizátora hry, súťaže alebo 

žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny.  

Podmienkou odovzdania výhry bude prevzatie záväzku výhercu uhradiť daň z príjmu a 

odvody v zmysle platných právnych predpisov, na ktorú mu Organizátor súťaže vyplatí 

finančnú sumu v plnej výške. 

8. Informovanie účastníka o získaní výhry 

O získaní výhry bude výherca informovaný prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré uvedie 

pri zapojení do súťaže a resp. aj prostredníctvom Facebook stránky Mikuš Diamonds. 

9. Úprava a zmena pravidiel súťaže 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo 

upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo 

úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu 

pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu 

súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a 

podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch 

určených spotrebiteľom, platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže. 

10. Osobné údaje 

Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej Organizátorovi v zmysle zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných 

údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže - z hľadiska ich 

zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry, pre účely poštového styku so 

súťažiacim a evidencie týchto údajov), a to na dobu určitú do 31.1.2018. Súhlas môže 

súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Organizátora. 

9. Zverejnenie pravidiel súťaže 

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na www.mikusdiamonds.sk počnúc dňom 1.12.2017. 

 


