Pravidlá spotrebiteľskej promócie Nakúpte Lučinu a získajte krájač
na mozzarellu zadarmo (ďalej len „pravidlá“).

1. Organizátor
1.1. Organizátorom Spotrebiteľskej promócie Nakúpte Lučinu a získajte krájač na mozzarellu
zadarmo (ďalej len „promócia“) je spoločnosť Savencia Fromage & Dairy SK, a.s., so sídlom 1.mája
124, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 120 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v
Trenčíne, Oddiel: Sa Vložka č.: 63/R (ďalej len „Organizátor“).

2. Termín a miesto konania
2.1. Promócia prebieha na území Slovenskej republiky, v sieti hypermarketov TESCO STORES (ďalej len
„miesto konania“) v termíne od 3.8.2022 do 30.8.2022 vrátane (ďalej len „doba konania“),
prípadne do vydania všetkých darčekov na predajniach.

3. Účastníci
3.1. Promócie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zahájenia súťaže dovŕšila 18 rokov (ďalej len
„účastník“).

4. Princíp a podmienky promócie
4.1. Účastník sa zapojí do promócie tak, že v dobe konania promócie splní súčasne všetky nasledovné
podmienky účasti:
a) Zakúpi si v mieste konania promócie na jeden nákup Lučinu Mozzarella a minimálne ďalšie 3
produkty značky Lučina.
b) Spolu s výrobkami Lučina si zakúpi Lučina krájač na mozzarellu v hodnote 9,90 €. Hodnota
krájača mu bude pri platení na pokladni znížená na 0,00€.
c) V prípade, že si účastník zakúpi menej ako 4 výrobky Lučina na jeden nákup, alebo nákup
nebude obsahovať výrobok Lučina Mozzarella, zaplatí za krájač celú sumu 9,90 € a táto
hodnota mu odpočítaná nebude.
4.2. Každý účastník sa môže zapojiť do promócie viackrát.

5.

Darčeky v promócii

5.1. Zaručenou výhrou/ darčekom je Lučina krájač na mozzarellu v hodnote 9,90€.
5.2. Darčeky na každej predajni budú vydávané len do vyčerpania zásob, na vydanie darčeka nemá
účastník žiaden právny nárok.
5.3. Počet darčekov na každú maloobchodnú predajňu, na ktorej promócia prebieha, je stanovený na
minimálne 48 ks. Počet darčekov vychádza z bežných predajov značky Lučina a navýšených
odhadov na základe doterajších skúseností z podobných obchodných aktivít.

6. Spracovanie osobných údajov
6.1. Účasťou na promócii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami akcie a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať.
6.2. Organizátor súťaže nezbiera a nespracováva žiadne osobné údaje o účastníkoch promócie.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované darčeky darčekmi obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty. Vymáhanie účasti na promócii a darčekov súdnou cestou je vylúčené.
7.2. Organizátor nezodpovedá účastníkom za plnenie dodávané tretími osobami a platí, že záručné a
ďalšie podmienky ohľadne všetkých darčekov sa riadia výlučne podmienkami týchto dodávateľov
a všeobecnou legislatívou. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody
spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním darčekov. Reklamácia darčekov u Organizátora je
vylúčená.

V Bratislave, dňa 1.8.2022

