
Pravidlá "Súťaž o zájazd na futbal AC Miláno vs. Juventus Turín " 

Tieto pravidlá obsahujú úplnú úpravu súťaže "Súťaž o zájazd na futbal AC Miláno vs. Juventus Turín 

"prebiehajúca na Slovensku (ďalej len" súťaž "), a sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 

pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k súťažiacim. Výňatky z týchto pravidiel či skrátené pravidlá 

súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú 

právne záväznými pravidlami tejto súťaže. Tieto pravidlá môžu byť kedykoľvek pozmenené iba 

formou písomných dodatkov či aktualizácií odsúhlasených usporiadateľom súťaže a to s účinnosťou 

od okamihu zverejnenia jeho zmeny na: 

1. Usporiadateľ a organizátor: Top4football.sk s.r.o., sídlo Horská 1297/11, 958 06 Partizánske 

2. Doba trvania súťaže - Súťaž prebieha na internete: https://top4football.sk/pg/sutaz-o-zajazd-na-
futbal od 30. 9. 2016 do 16. 10. 2016 

3. Podmienky účasti a priebeh súťaže - Účastníkom súťaže môže byť iba plnoletá fyzická Osoba 
(staršie 18 tich rokov) osoba s doručovacou adresou na Slovensku, ktorá splní všetky podmienky 
súťaže (ďalej ako "účastník" alebo "súťažiaci"). 

4. Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v čase trvania súťaže: 

a) nakúpi tovar na e-shope Top4Football.sk alebo v kamennej predajni v hodnote vyššej ako 70 Euro 

b) odpovie na súťažnú otázku: "Produkty kolkých klubov máme v ponuke v Top4Football.sk?“ Súťažná 
otázka sa objaví v záverečnej fáze nákupu na e-shope Top4Football.sk. 

 

Účastník sa môže do súťaže zapojiť opakovane, tzn. môže urobiť viac nákupov, zvyšuje tým šancu na 

výhru, ale výhra je len jedna. 

5. Výhercom sa stane Jedna osoba, ktorá s Bude vylosovaná zo Všetkých, ktorí splnia podmienky 

súťaže. 

6. Hlavnou a jedinou výhrou v súťaži je autobusový zájazd na zápas talianskej ligy AC Miláno a 

Juventus Turín, detail zájazdu tu: http://www.futbaltour.sk/zajazdy/ac-milano-juventus-autobusom/ 

7. Oznámenie o odovzdanie výhry. Oznámenie výhercu prebehne 17. 10. 2016 v dopoludňajších 

hodinách, ak nezdvihne telefón, tak po druhom zavolaní dostane šancu náhradník. Losujú sa dvaja 

náhradníci. Meno výhercu bude zverejnené na sociálnych sieťach Top4Football. 

8. Ďalšie dôležité podmienky súťaže: 

• Usporiadateľ je oprávnený vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí podľa posúdenia usporiadateľa 

nehrajú férovo či nedodržiavajú pravidlá. 

• Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ nie 

je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany 

usporiadateľa, než je uvedené v týchto pravidlách. 

• Výhra nie je právne vymožiteľná. Neprevzatie výhry prepadá usporiadateľovi. Usporiadateľ si 

vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedenú výhru, že v takom prípade ju nahradí výhier, 

obdobnej hodnote. 

• Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním 

výhier 



• Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, zamestnanci usporiadateľa a ani ich rodinní 

príslušníci či osoby blízke. V prípade, že sa niektoré z týchto osôb stane výhercom v súťaži, 

výhra nebude odovzdaná. 

• O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či 

jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu 

vyhlási na hore uvádzaných súťažných webových stránkach, kde sú  k dispozícii platné a úplné 

pravidlá . 

• Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadné technické ťažkosti na webových stránkach, v 

dôsledku ktorých nebude účastník môcť odpovedať na súťažnú otázku 

• Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne 

dodržiavať. 
Top4Football.sk? 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FTop4Football.sk%2F&h=DAQEtdlsL

