
Podmienky súťaže 

1. "SMS Súťaž" (ďalej len "súťaž") prebieha na území Slovenskej republiky a zároveň Českej 
republiky a je inzerovaná na webových stránkach www.klikacka.sk a na stránkach našich 
partnerov. Organizátorom súťaže je Róbert Sedlák – A1.media, IČO 43 753 116, sídl. 
Považská 16, 040 11  Košice. Platobný systém zabezbečuje spoločnosť Development studio 
s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Trnava v oddieli: Sro, vložka č. 
19769/T. 
 
2. Zúčastniť súťaže na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky sa môže každý 
občan SR alebo ČR, ktorý je starší ako 18 rokov a odošle odpoveď podľa uvedenej formy 
prostredníctvom krátkej textovej správy SMS (ďalej len "účastník"). Z účasti sú vylúčené 
osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k organizátorovi a spoločnostiam 
podieľajúcimi sa na príprave a organizácií celej súťaže, ako aj ich rodinní príslušníci. 
 
3. Do súťaže sa možno zapojiť zaslaním krátkej textovej správy (SMS) obsahujúcej text 
podľa predpisu uvedeného na stránkach prevádzkovateľa. Počet SMS správ nie je nijak 
obmedzený. 
 
4. Cena jednej SMS správy je 1,58 € za každú odoslanú SMS. SMS správy zasielané z 
rôznych verejných internetových SMS brán nebudú považované za skutočnú súťažnú SMS a 
nebudú akceptované. 
 
5. Výherca je určený nižšie popísaným výherným systémom, ktorý sa po celý čas trvania 
súťaže nemení. Výhercom ceny je ten účastník, ktorého vyžrebuje organizátor súťaže. 
Žrebovanie sa uskutoční dňa 11. októbra 2009. Do žrebovania budú zaradení len tí účastníci, 
ktorí sa do súťaže prihlásia zaslaním platnej SMS správy spôsobom popísaným vyššie, 
nanejskôr 10. októbra 2009 do 23:59 hod. SMS správy doručené zabezpečovateľovi po 
uvedenom termíne uzávierky sa považujú za neplatné a nebudú zaradené do žrebovania.  
 
6. V prípade výhry bude výherca bezodkladne kontaktovaný organizátorom súťaže za účelom 
doručenia výhry. V prípade, že nebude možné sa s výhercom skontaktovať do 10 dní od 
vyžrebovania, nárok na výhru stráca a cena prepadá v prospech organizátora. 
 
7. Výhra bude výhercovi odovzdaná nasledujúcim spôsobom: 
- zaslanie prepravnou službou v rámci celej SR a ČR 
- osobné vyzdvihnutie 
 
8. Cena bude výhercovi odovzdaná nejneskôr do 10 týždňov od dátumu výhry.  
 
9. Odoslaním sms vyjadruje účastník svoj súhlas so všeobecnými pravidlami SMS súťaže. 
Ceny nie je možné vymáhať právnou cestou. 
 
10. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov alebo iných 
komunikačných zariadení, poštovných služieb ani iných osôb a neručí za stratu, poškodenie, 
alebo nedoručenie výhry. Organizátor nezodpovedá za vlastníctvo použitých mobilných 
telefónov. Osoby, ktoré poskytli cenu do súťaže nesú zodpovednosť za poškodenie ceny v 
súlade s príslušnými ustanoveniami o zodpovednosti za poškodenie ceny podľa občianskeho 
zákonníka. Výherca bude svoje nároky zo zodpovednosti za vady ceny uplatňovať priamo u 
osôb uvedených v záručných podmienkach. 



 
11. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, 
ktoré vyplývajú zo zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, tzn. hlavne s tým, že 
poskytnutie údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k nim. 
 
12. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, súťaž prerušiť 
alebo odložiť či bez náhrady zrušiť. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na 
internetovej stránke www.klikacka.sk 
 
13. Organizátor je plne oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto sms 
súťaže podľa vlastného uváženia.  
 
15. Zobrazenie cien na internetových stránkach alebo stránkach partnerov súťaže nemusí vždy 
zodpovedať skutočným cenám. V prípade , že by nebolo možné danú výhru pre výhercu 
zaobstarať, bude mu doručená výhra podobnej cenovej kategórie podľa spoločného jednania.  

 


