
Pravidlá súťaže

1. Organizátor súťaže, spoločnosť ADTRUCKS, s.r.o., Ružomberská 9, Bratislava 821 05 uvádza súťaž 
„ADTRUCKS – PlayStation Vita“  (ďalej len „súťaž") v termíne od 10.8. do 30.9. 2012

2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému 
pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré 
sa  priamo  podieľajú  na  nasledovných  činnostiach  súvisiacich  s  prevádzkovaním  a  organizovaním 
súťaže - príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak 
sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká,  
výhra sa tomuto výhercovi  neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi  -  ďalšiemu výhercovi  v 
poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

3. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
a) Odošle svoj súťažný tip pomocou formulára umiestnenom na www.adtrucks.eu počas trvania súťaže  
b) Uvedie svoje kontaktné údaje

4. Víťaz súťaže bude ten súťažiaci, ktorý svojou odpoveďou presne zodpovie súťažnú otázku. Cenou  
v súťaži je herná konzola PlayStation Vita

5. V prípade ak žiadny súťažiaci správne neodpovie, stane sa víťazom súťažiaci, ktorého odpoveď sa 
najviac priblíži správnej odpovedi

6.Organizátor si  vyhradzuje právo na zmenu cien v súťaži,  čo oznámi zverejnením nových pravidiel 
súťaže.  

9. Začiatok termínu konania súťaže je 10.8.2012 koniec 30.9.2012 o 24:00 hod.

10. Všetci zaregistrovaní účastníci súťaže, ktorí v tomto termíne splnili súťažné podmienky podľa týchto  
pravidiel súťaže budú zaradení do súťaže.

11. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

12. Ak nebude možné z akýkoľvek dôvodov doručiť/odovzdať výhru určenému výhercovi najneskôr do  
10 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže, bude výhra následne odovzdaná náhradníkovi.

13. Organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie a prevádzkovanie, priebeh a riadne 
ukončenie bude realizované prostredníctvom organizátora súťaže.

14. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

15. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

16.  Organizátor  súťaže  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  počas  konania  súťaže  zmeniť  podmienky 
súťaže. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní  
verejnosti.

http://www.adtrucks.eu/

