Kompletné podmienky súťaže
Podmienky spotrebiteľskej súťaže „Kúp repro Dynaudio a vyhraj streamovací zosilňovač NAD“, ďalej
len („Podmienky“)

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže s názvom „Kúp repro Dynaudio a vyhraj streamovací
zosilňovač NAD“ („Súťaž“) je spoločnosť AV INTEGRA s. r. o., IČO: 46388800, so sídlom Pluhová 40/A,
Bratislava 831 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka 76446/B
(„Usporiadateľ“).

2. Čas a miesto konania súťaže
2.1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.11.2021 do 31.12.2021 vrátane („Doba konania“) na území
Slovenskej republiky a Českej republiky.

3. Podmienky účasti
3.1. Podmienkou účasti v Súťaži je zakúpenie akýchkoľvek hifi reprosústav Dynaudio radov Emit,
Evoke, Contour i, Confidence, Special Forty a Heritage Special po Dobu konania.
3.2. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky nebo Českej republiky, ktorá splní Podmienky účasti bodu 3.1. tejto Súťaže a zároveň je pre
účasť v Súťaži dostatočne svojprávna („Účastník“). V prípade spotrebiteľov mladších ako 15 rokov sú
títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v Súťaži, tak pre prípadné prevzatie výhry.
Podmienkou účasti v Šúťaži je zaregistrovanie výrobných čísiel zakúpených reprosústav Dynaudio na
webovej stránke www.ketos.eu alebo www.avintegra.cz.
3.3. Zo Súťaže sú vylúčené všetky osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere
k Usporiadateľovi alebo firme AV Integra CZ s.r.o. IČO 07336985 so sídlom Lisabonská 799/8, Praha 9,
Česká republika, alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v priamom vzťahu. V
prípade, že výhercom sa stane taká osoba, výhra nebude tejto osobe odovzdaná. Rovnako tak sa
výhra neodovzdá v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie
podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá
dopomohla danému Účastníkovi k získaniu výhry.
3.4. V prípade, že Účastník nesúhlasí so svojím zaradením do Súťaže môže kedykoľvek o tejto
skutočnosti informovať Usporiadateľa na jeho adrese uvedenej v článku 1.1. týchto Podmienok alebo
prostredníctvom emailu info@avintegra.sk. Usporiadateľ sa zaväzuje v takomto prípade Účastníka
okamžite vyradiť zo Súťaže.

4. Výhra
Výhrou v súťaži sú 1x streamovací zosilňovač NAD M33 a 3x sada zosilňovača NAD C368 a MDC
modulu MDC BluOS 2i, ktoré budú poskytnuté spoločnosťou AV INTEGRA s. r. o., IČO: 46388800, so
sídlom Pluhová 40/A, Bratislava 831 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
vložka 76446/B, a to zaslaním na adresu výhercov.
4.1. Výhru dostanú 4 Účastníci súťaže, ktorí budú vyžrebovaní po skončení Súťaže zo všetkých
Účastníkov, ktorí splnia podmienky Súťaže. Každý Účastník môže v Súťaži vyhrať iba jednu výhru (1x
NAD M33 alebo 1x sadu NAD C368+MDC BluOS 2i). Žrebovanie prebehne 19.1.2021. Losovanie
prebieha zo všetkých platných Účastníkovi, ktorí splnili podmienky súťaže bez účasti verejnosti

náhodným výberom. Každý Účastník má pridelené svoje číslo pre žrebovanie. Vyhodnocovanie a
vyhlásenie Súťaže vykonáva Usporiadateľ.
4.2. Usporiadateľ bude každého výhercu kontaktovať e-mailom a telefonicky. Výherca je povinný
zaslať po vyzvaní Usporiadateľovi kópiu nákupného dokladu (účtenka, daňový doklad, faktúra),
ktorým preukáže, že v období trvania Súťaže zakúpil ním zaregistrované reprosústavy Dynaudio. Bez
zaslania dokladu Usporiadateľ výhru nevydá, rovnako ako v prípade, že doklad nesplní podmienky
tejto súťaže (napr. nákup mimo stanovené obdobie a pod.). V prípade, že Účastník odmietne výhru,
cena prepadá a nebude udelená žiadnemu Účastníkovi.
4.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhru v prípade nesplnenia pravidiel Súťaže. Takéto
rozhodnutie Usporiadateľa je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
4.4. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním
výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na Účastníka okamihom odovzdania výhry.
Účastník si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať.
Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani vydať iné plnenie.
4.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú môcť
byť výhercom odovzdané v súlade s týmito Podmienkami.

5. Ochrana osobných údajov
5.1. Vstupom do Súťaže vyjadruje Účastník Súťaže súhlas s pravidlami Súťaže a ďalej dáva tento
súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) („Nariadenie“):
Totožnosť a kontaktné údaje správcu
Usporiadateľ: AV INTEGRA s. r. o., IČO: 46388800, so sídlom Pluhová 40/A, Bratislava 831 03,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka 76446/B
Kontaktný E-mail: info@avintegra.sk
Rozsah spracovaných údajov
Meno, priezvisko, výrobné čísla zakúpených reprosústav Dynaudio, e-mail, telefonné číslo, cookies, v
prípade výhry tiež adresa.
Účely spracovania
Organizácia tejto Súťaže
Právny základ pre spracovanie
Tento súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenie
Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
Po dobu nevyhnutelne nutnú k organizácii Súťaže, u výhercu následne po dobu danú zákonom
Príjemcovia osobných údajov
Ďalšie subjekty zaisťujúce správcovi najmä zasielanie výhier, oznámenia; osoby poskytujúce IT služby.

6. Všeobecné ustanovenia
6.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach
týkajúcich sa tejto Súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť
alebo Súťaž zrušiť. Vymáhanie účasti a výhier súdnou cestou je vylúčené.
6.2. Pri nesplnení podmienok uvedených v Podmienkach tejto Súťaže stráca Účastník nárok na výhru.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je
vždy na Usporiadateľovi.
6.3. Usporiadateľovi bude pri zmenách Podmienok súťaže zohľadňovať záujem Účastníkov súťaže v
maximálnej možnej miere.
6.4. Usporiadateľovi nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, škody a záväzky Účastníkov a
tretích osôb súvisiacich s účasťou v Súťaži a získaním výhier.
6.5. Tieto Podmienky vydal Usporiadateľ ako záväzné pravidlá pre realizáciu súťaže. Podmienky
súťaže sú k dispozícii aj na internetovej adrese www.ketos.eu a www.avintegra.cz. Všetci Účastníci
Súťaže sú týmito Podmienkami viazaní a účasťou v Súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať.
Poučenie subjektu údajov
Súhlas nie je povinný, ale bez neho sa nedá zúčastniť tejto Súťaže. Máte právo na prístup k osobným
údajom, na informácie o ich spracovaní, na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia
spracovania. Máte právo vzniesť u správcu námietku proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.
Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením správcovi, ktoré možno uskutočniť listom,
telefonicky, alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch. Máte právo podať sťažnosť u
dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

