Vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka

Súťaž: „Snímam a vyhrávam!“
1. Vyhlasovateľ
TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad
zastúpená: Ing. Peter Štrbian, Ralf-Rainer Nolte – konatelia
IČO: 36 473 871
Zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 12902/P

2. Predmet súťaže
TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o. je výrobca a predajca širokého sortimentu výrobkov, určených
na ohrev vody. Konečným zákazníkom ich inštalujú zmluvní partneri pre predaj a servis, ktorí
garantujú odborné pripojenie, záručný a pozáručný servis (ďalej "zmluvní partneri").
V zmysle ust. § 621 Občianskeho zákonníka ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ
než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ
kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a
včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
Zmluvní partneri počas trvania tejto súťaže uvádzajú jednotlivo zakúpené zariadenia do
prevádzky a zbierajú údaje o čase uvedenia takéhoto zariadenia do prevádzky. Každé zaradenie
jednotlivo určeného zariadenia do prevádzky je ohodnotené.

3. Dôležité termíny
Súťaž bude prebiehať do 31.12.2018, 24:00.00
Vyhlásenie víťaza súťaže „Snímam a vyhrávam!“: 15.01.2019

4. Podmienky súťaže
Do súťaže sa môžu prihlásiť každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba s miestom
výkonu činnosti alebo so sídlom na území SR, ktoré disponujú zodpovedajúcim oprávnením na
inštaláciu elektrických zariadení (ďalej len zmluvný partner).
Po prihlásení sa zmluvného partnera do tejto súťaže a po overení jeho podnikateľského
oprávnenia vyhlasovateľom, mu tento vytvorí konto v mobilnej aplikácii určenej na zbieranie
informácií o uvedení do prevádzky zariadení značky Tatramat.
Aplikácia s názvom Tatramat je dostupná k stiahnutiu na „Google Play“ (Android) a „App Store“
(iOS).
Zmluvný partner musí nasnímať a odoslať čiarový kód zariadenia prostredníctvom aplikácie
a vyplniť všetky povinné polia v mobilnom zariadení a tým zaradí toto zariadenie do databázy
vyhlasovateľa. Tým sa získa riadne skontrolovaný údaj o uvedení zakúpeného zariadenia do
prevádzky.

Databáza slúži aj ako podklad k priradeniu bodov.
Každý výrobok TATRAMAT, ktorý bude takto zmluvným partnerom nasnímaný, má jedinečný
čiarový kód a môže byť zaregistrovaný len raz. Pri opakovanom pokuse o registráciu do databázy,
bude táto registrácia odmietnutá aplikáciou.
Registráciu do databázy možno vykonať iba na výrobky TATRAMAT vyrobené a na trh
distribuované po 30.6.2016.
Zmluvným partnerom takto získané a poskytnuté údaje o zariadeniach nezahŕňajú údaje
o koncovom zákazníkovi a budú vyhlasovateľovi slúžiť výhradne k zlepšeniu služieb zákazníkom.
Do súťaže je možné zasielať neobmedzený počet nasnímaní jednotlivých zariadení. Zo súťaže sú
vyradené zariadenia, umiestnené a nainštalované inde, ako v obydliach koncových zákazníkov,
ktorí ich riadne užívajú v prevádzke.
V prípade doplňujúcich otázok kontaktuje prosím Bc. Tomáš Melikant na tel. č.: 052 / 7127 155
alebo na tomas.melikant@tatramat.sk
Registráciou mobilnej aplikácie súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže tak, ako sú tu
uvedené.
5. Spôsob prevzatia výhier
Vyhrať zaujímavú cenu môže každý zmluvný partner, ktorý sa prihlási do súťaže, a to takto:
Každému jednotlivému zosnímaniu a zaslaniu čiarového kódu sú priradené bodové hodnoty.
Nárok na výhru má zmluvný partner, ktorý nazbiera na svoje konto dostatočný počet bodov. Je
oprávnený požiadať o poskytnutie zodpovedajúcej výhry výmenou za príslušný počet bodov.
Vyhlasovateľ následne odpočíta príslušné množstvo bodov z konta zmluvného partnera.
Získané body nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Nazbierané body sa budú vymieňať za
darčekové poukážky MALL, ktorých platnosť bude uvedená na príslušnej darčekovej poukážke.
Výmena bodov sa môže uskutočniť najneskôr do 15.01.2019, potom nazbierané body prepadajú.
Zmluvný partner si bude výhry vyberať v internetovom obchode www.mall.sk podľa svojho
voľného výberu, za nákup bude čiastočne alebo plnou sumou platiť zadaním kódu darčekovej
poukážky MALL.
Výhry - skupiny produktov: 1 bod = 1 €
Hodnoty poukážok 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 €.
Počet bodov
za jedno
nasnímané
zariadenie
EO malé do 15 l , včítane

4

EO veľké nad 15 l

6

Nepriamo ohrievané zásobníky

10

TEC

20

Kombinované ohrievače vody

6

6. Riešenie reklamácií poskytnutých výhier
Reklamáciu kvality prevzatých tovarov uplatňuje zmluvný partner nasledovne: a) podľa pokynov
v záručnom liste u podnikateľa, ktorý je na prijímanie a vybavovanie reklamácií a vykonanie
záručnej opravy určený, b) pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné uviesť dôvod reklamácie. Ak
sa jedná o reklamáciu nefunkčnosti, je potrebné doplniť konkrétny popis prejavov nefunkčnosti,
inak nemôže byť reklamácia preverená a uznaná. Prípadné reklamácie a vrátenia tovaru sa budú
riešiť priamo cez MALL a vyhlasovateľ súťaže nebude prostredníkom pri ich riešení.
7. Vyhodnotenie súťaže
Vyhodnotenie súťaže vykonajú konatelia vyhlasovateľa spolu s obchodným riaditeľom. Víťazom
súťaže bude ten zmluvný partner, ktorý za určené časové obdobie trvania súťaže nazbiera najviac
bodov.
Vyhlásenie výsledku súťaže bude víťazovi oznámené telefonicky a taktiež písomne formou e –
mailu. Víťazovi bude oznámená hodnota nepeňažnej výhry pre účely zdanenia, ktoré musí urobiť
sám.
Odmena: Zmluvný partner, ktorý počas trvania súťaže nazbiera najviac bodov, získa
tepelné čerpadlo TEC 220 TM. Do počtu nazbieraných bodov budú zmluvným partnerom
zarátavané aj body spotrebované.

Upozornenie:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ukončiť verejnú súťaž aj pred stanoveným termínom na jej
ukončenie podľa bodu 3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži
nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej
hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ a že nie sú oprávnení požadovať
namiesto výhry peňažné plnenie. Zmluvný partner môže zo súťaže kedykoľvek odstúpiť, a to až
do momentu prevzatia ceny.
Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s
výhrou a jej užívaním. Výherca prvej ceny je povinný do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry. Ak výherca prvej ceny do 10
kalendárnych dní neoznámi súhlas/ nesúhlas s prevzatím výhry, výhra prepadá v prospech
vyhlasovateľa. Prvá cena sa výhercovi súťaže odovzdá po dohode osobne.
Výška hodnoty nepeňažnej výhry pre účely zdanenia bude uvedená v aplikácii. Výherca si
zdanenie musí vysporiadať sám.

V Poprade 29.09.2017

Predĺženie termínu vyhlásenej verejnej súťaže v zmysle § 847 a nasl.
Občianskeho zákonníka zo dňa 29. 09. 2017

Súťaž: „Snímam a vyhrávam!“
Vyhlasovateľ: TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad
zastúpená: Ing. Peter Štrbian, Michael Görlich – konatelia
IČO: 36 473 871
Zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 12902/P

dňa 29.09.2017 vyhlásil verejnú súťaž „Snímam a vyhrávam“.

Vyhlasovateľ sa rozhodol predĺžiť jej termín, a to tak, že:

Mení sa bod 3. „Dôležité termíny“, ktorý znie:
3. Dôležité termíny: súťaž bude prebiehať do 31.12.2019, 24.00 hod.
Vyhlásenie súťaže „Snímam a vyhrávam!“ : 15. 01. 2020

Mení sa bod 5. „Spôsob prevzatia výhier“, druhý odsek, ktorý znie:
Získané body nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Nazbierané body sa budú vymieňať za
darčekové poukážky MALL, ktorých platnosť bude uvedená na príslušnej darčekovej poukážke.
Výmena bodov sa môže uskutočniť najneskôr do 15.01.2020, potom nazbierané body prepadajú.
Zmluvný partner si bude výhry vyberať v internetovom obchode www.mall.sk, podľa svojho
voľného výberu, za nákup bude čiastočne alebo plnou sumou platiť zadaním kódu darčekovej
poukážky MALL.

Dopĺňa sa bod 7. „Vyhodnotenie súťaže“, o tento odsek:
Zmluvný partner, ktorý v čase od 15. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nazbiera najviac bodov, získa
tepelné čerpadlo TEC 220 TM. Do počtu nazbieraných bodov budú zmluvným partnerom
zarátavané aj body v tomto termíne spotrebované.

Ostatné podmienky vyhlásenej verejnej súťaže zostávajú naďalej v platnosti bezo zmeny tak, ako
ich vyhlasovateľ vyhlásil dňa 29.09.2017.

V Poprade, dňa 14.01.2019

