H e r n ý

p l á n

S P O T R E B I T E Ľ S K E J

S Ú Ť A Ž E

„Jazdi s FlixBusom!“
Preambula

Herný plán spotrebiteľskej súťaže „ Jazdi s FlixBusom!“ je jediným záväzným dokumentom,
ktorýpodrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej iba súťaž “) tak, aby boli presne
a zrozumiteľne určené jej podmienky.

Článok 1
CIEĽ SÚŤAŽE

1.

Názov súťaže je „Jazdi s FlixBusom!“.

2.

Cieľom súťaže je podpora predaja vybraných druhov výrobkov značky SLOVAKIA distribuovaných
prevádzkovateľom súťaže, spoločnosťou Intersnack Slovensko, a.s., na území Slovenskej
republiky.

Článok 2

PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE
Súťaž vyhlasuje spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31
450 211, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. Sa, vložke
č. 131/R ( ďalej iba „ prevádzkovateľ “).

PARTNER SÚŤAŽE
FlixBus CZ s.r.o., Karolinská 650/1, 18600 Praha, IČ: 06015697, DIČ: CZ06015697, spoločnosť
zapísaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 274649 ( ďalej iba „Partner“)

MIESTO A TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE
Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej
republiky. Súťaž bude prebiehať v termíne od 25. 2. 2019 do 31. 8. 2019, teda do konca platnosti
poukážok umiestených v baleniach.

Článok 3
SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE

Zverejnenie a propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom súťažných pásikov umiestnených
priamo na obaloch vybraných druhov výrobkov značky SLOVAKIA (SLOVAKIA Chips Solené 70 g,
SLOVAKIA Chips Smotana s cibuľkou 70 g, SLOVAKIA Chips Gazdovská slaninka 70 g, SLOVAKIA
Chips Solené 100 g, SLOVAKIA Chips Lahodná paprika 100 g, SLOVAKIA Chips Smotana s cibuľkou
100 g, SLOVAKIA Chips Gazdovská slaninka 100 g, SLOVAKIA Chips Solené 140 g, SLOVAKIA Chips
Lahodná paprika 140 g, SLOVAKIA Chips Smotana s cibuľkou 140 g, SLOVAKIA Gazdovská
slaninka 140 g, SLOVAKIA Vrúbky Morská soľ 65g, SLOVAKIA Vrúbky Rajčina s paprikou 65g,
SLOVAKIA Vrúbky Horčica 65g, SLOVAKIA Vrúbky Morská soľ 130g, SLOVAKIA Vrúbky Rajčina
s paprikou 130g, SLOVAKIA Vrúbky Horčica 130g, SLOVAKIA Vrrruby Solené 65g, SLOVAKIA
Vrrruby Cesnak 65g, SLOVAKIA Vrrruby Solené 130g, SLOVAKIA Vrrruby Cesnak 130g),
prostredníctvom televízneho spotu, propagačných materiálov na obchodných prevádzkach,
letákov obchodných partnerov (príp. iných tlačovín), na internetovej stránke
www.slovakiachips.sk na Facebook stránke https://www.facebook.com/slovakiachips/, na
Youtube kanále https://www.youtube.com/user/SlovakiaChipsSK, na Facebook stránke
https://www.facebook.com/FlixBusCZ/ a na internetových stránkach tretích strán.

Článok 4
PRINCÍP A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

1. Všetky spotrebiteľské balenia výrobkov značky SLOVAKIA zaradené prevádzkovateľom do
súťaže (ďalej iba „ spotrebiteľské balenie “) budú obsahovať súťažný pásik oznamujúci, že ide
o spotrebiteľskú súťaž s názvom „Jazdi s FlixBusom!“ umiestnený na vonkajšej prednej strane
obalu. Vo vnútri výherného spotrebiteľského balenia sa bude nachádzať „in-pack“
obsahujúci poukážku s kódom poskytujúcim zľavu v nominálnej hodnote 1€, 2€, 3€ alebo
5€ (slovom jedno, dve, tri alebo pät eur) alebo kódom poskytujúcim zľavu v hodnote 10 %,
20 %, 30 % alebo 50 % (slovom desať, dvadsať, tridsať alebo päťdesiat percent) z celého
nákupného košíka alebo kód na jazdu zdarma. Hodnota v € vždy závisí na aktuálnom kurze
používaným partnerom súťaže pri predaji cestovných lístkov.
2. Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie aspoň jedného spotrebiteľského balenia opatreného
súťažným pásikom. Do súťaže sú zaradené výherné a nevýherné spotrebiteľské balenia.
Nevýherné spotrebiteľské balenia nebudú obsahovať žiaden in-pack a výherné
spotrebiteľské balenia budú obsahovať in-pack s výhrou, obsahujúci poukážku s kódom
poskytujúcim zľavu v nominálnej hodnote 25 Kč (1€), 50 Kč (2€), 75 Kč (3€) alebo 125 Kč
(5€) alebo kódom poskytujúcim zľavu v hodnote 10 %, 20 %, 30 % alebo 50 % (slovom
desať, dvadsať, tridsať alebo päťdesiat percent) z celého nákupného košíka alebo kód na
jazdu zdarma. Hodnota v € vždy závisí na aktuálnom kurze používaným partnerom súťaže
pri predaji cestovných lístkov. Po otvorení spotrebiteľského balenia zaradeného do súťaže
účastník zistí, či sa stal výhercom ceny. Balenie neobsahujúce in-pack je nevýherné. Každá
poukážka s kódom poskytujúcim jednorázovú zľavu je platná práve raz a po jej využití sa
stáva neplatnou.
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3. Skutočnosť zakladajúca nárok na výhru v súťaži, je kúpa spotrebiteľského balenia označeného
súťažným pásikom, vo vnútri ktorého sa nachádza in-pack obsahujúci poukážku s kódom
poskytujúcim zľavu v nominálnej hodnote 25 Kč (1€), 50 Kč (2€), 75 Kč (3€) alebo 125 Kč (5€)
alebo kódom poskytujúcim zľavu v hodnote 10 %, 20 %, 30 % alebo 50 % (slovom desať,
dvadsať, tridsať alebo päťdesiat percent) z celého nákupného košíka alebo kód na jazdu
zdarma. Hodnota v € vždy závisí na aktuálnom kurze používaným partnerom súťaže pri
predaji cestovných lístkov.

4. Mechanizmus aktivácie kódu na poukážke je nasledovný: kód je možné aktivovať na
webstránke www.flixbus.sk, alebo v mobilnej aplikácii FlixBus. Je nutné zvoliť destináciu a
termín, vyhľadať spojenie a kliknúť na tlačidlo rezervácie. Následne vložiť kód poukazu,
uplatniť ho a dokončiť rezerváciu. V mobilnej aplikácii je možné vložiť kód po kliknutí na
počet lístkov v košíku. Pre jednu rezerváciu je možné uplatniť práve jeden zľavový kód. Zľava
je platná na celý košík. Kupón nie je možné kombinovať s žiadnymi ďalšími zľavami či
výhodami. Na ponuku sa vzťahujú Všeobecné obchodné a prepravné podmienky spoločnosti
FlixMobility GmbH. Poukazy nie je možné meniť za hotovosť a nemôžu byť ďalej predávané či
vymieňané.

Člá nok

1.
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CENY
Cenami v súťaži sú poukážky s kódom poskytujúcim zľavu v nominálnej hodnote 25 Kč (1€),
50 Kč (2€), 75 Kč (3€) alebo 125 Kč (5€) alebo kódom poskytujúcim zľavu v hodnote 10 %, 20
%, 30 % alebo 50 % (slovom desať, dvadsať, tridsať alebo päťdesiat percent) z celého
nákupného košíka alebo kód na jazdu zdarma. Hodnota v € vždy závisí na aktuálnom kurze
používaným partnerom súťaže pri predaji cestovných lístkov.

2.

Výhry poukážky s kódom poskytujúcim zľavu v nominálnej hodnote 25 Kč (1€), 50 Kč (2€), 75
Kč (3€) alebo 125 Kč (5€) nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, nakoľko ich nadobúdacia hodnota
nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).

3.

Výhra zľava v hodnote 10 %, 20 %, 30 % alebo 50 % podlieha dani z príjmu fyzických osôb v
zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení iba vtedy, keď celková zľava
presiahne hranicu stanovenú zákonom (350€). V takom prípade výherca je povinný pri
zdanení výhry postupovať v súlade s týmto zákonom, výhra takisto podlieha odvodu do
zdravotnej poisťovne v zmysle zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom
znení. Výhra, ktorú dostane výherca predstavuje výhru pred zdanením.

Čl á nok
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OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
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1.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo v priebehu súťaže zo závažných dôvodov zmeniť
pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť alebo prerušiť. V prípade zmien pravidiel
v prospech účastníkov súťaže nie je potrebný na takúto zmenu závažný dôvod na strane
prevádzkovateľa.

2.

Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry
peňažné ani žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako
zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než na tie,
ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré súťažiacemu
vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži alebo v súvislosti s čerpaním výhry.

3.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť kódov poskytnutých Partnerom súťaže.
Nezodpovedá ani za nefunkčnosť webstránky www.flixbus.sk alebo mobilnej aplikácie Flixbus. V
prípade akýchkoľvek ťažkostí s uplatnením kódu poskytujúcim zľavu v nominálnej hodnote alebo
kódom poskytujúcim zľavu sa obráťte na: +421 233 418 321.

4.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť celkový počet výhier v súťaži, nahradiť deklarované
výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, najmä v prípade, že výhry nebudú
poskytnuté partnerom tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

5.

Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry
peňažné, alebo akékoľvek iné plnenie. Prevádzkovateľ ani ďalšie osoby podieľajúce sa na
organizovaní súťaže nie sú voči súťažiacim inak zaviazaní a tí nemajú nárok na akékoľvek iné
plnenia zo strany Prevádzkovateľa ani týchto osôb, ako sú uvedené v týchto pravidlách.

6.

Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba starší ako 18 rokov. Mladší osoba medzi 13tich až 18-timi rokmi veku sa môže zúčastniť len s písomným súhlasom svojho zákonného
zástupcu, ktorá splní všetky uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci
usporiadateľa, organizátora, alebo fyzické osoby, ktoré sa spolupodieľajú na organizáciu a
prevádzkovanie súťaže, a to vrátane ich rodinných príslušníkov..

7.

Výhry patria tým účastníkom súťaže, ktorí splnia všetky podmienky obsiahnuté v tomto hernom
pláne. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie prevádzkovateľa súťaže
konečným rozhodnutím. Ak účastník súťaže nesplní podmienky určené týmto herným plánom,
výhra prepadá v prospech prevádzkovateľa súťaže.

8.

Spotrebiteľské balenia zaradené do súťaže, ktoré nebudú zakúpené spotrebiteľmi v lehote ich
určenej doby spotreby vyznačenej na obale, budú stiahnuté z obehu. Výhry nachádzajúce sa
v týchto spotrebiteľských baleniach pripadajú prevádzkovateľovi súťaže.

Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že výhru nie je možné vymáhať súdnou
cestou.
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2.

Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou pravidiel
súťaže obsiahnutých v tomto hernom pláne.

3.

V prípade rozporu ustanovení tohto herného plánu a propagačných materiálov týkajúcich sa
súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu herného plánu alebo propagačných materiálov, sa budú
aplikovať príslušné ustanovenia tohto herného plánu.

4.

Na právne vzťahy neupravené týmto herným plánom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia
zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení, Občiansky zákonník, ktoré sú svojím obsahom a účelom
najbližšie.

5.

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s
ňou, sa jednotliví účastníci a prevádzkovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými
rokovaniami a dohodou.

6.

Tento herný plán je vyhotovený a uložený u prevádzkovateľa súťaže a na webovej stránke
www.slovakiachips.sk.

7.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto herného plánu.

8.

Prevádzkovateľ podpisom tohto herného plánu vyhlasuje, že ho vydal slobodne, vážne a
prejavuje svoju vôľu byť ním viazaný.

V Trenčíne, 25. 2. 2019
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