ŠTATÚT SÚŤAŽE „Oslávte 15 rokov Dr.Max skvelými výhrami“
od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021
(ďalej len „súťaž“)

A) Organizátor súťaže
1.

Organizátorom súťaže je spoločnosť MIRAKL, a.s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť
Petržalka 851 01, IČO: 35 895 136, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
6716/B (ďalej len „MIRAKL“ alebo „organizátor súťaže“).

2.

Spoločnosť MIRAKL je prevádzkovateľom vernostného programu Dr.Max CLUB, ktorý je systémom poskytovania zliav
a výhod pre jeho členov primárne v spolupráci s držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v sieti
verejných lekární Dr.Max (ďalej len „vernostný program“).

B) Výhry
1.

Výhrami v súťaži sú a) jeden (1) osobný automobil Hyundai Tucson Hybrid 4x4 (1,6 T-GDi HEV PREMIUM), b) jeden
z pätnástich (15) elektrobicyklov CRUSSIS OLI LARGO 8.6-S a c) jedny zo stopäťdesiat (150) Smart hodiniek Garmin
VENU SQ Music.

C) Termín súťaže
1.

Súťaž je vyhlásená na dobu určitú, a to na obdobie mesiaca február 2021, konkrétne od 1. 2. 2021 (od 00:00:00 hod) do
28. 2. 2021 (do 23:59:59 hod) (ďalej len „doba trvania súťaže“). V uvedenom období budú môcť súťažiaci získať súťažné
žreby.

2.

Registrácia žrebov získaných za nákup voľnopredajného sortimentu počas doby trvania súťaže bude prebiehať spôsobom
uvedeným v písm. G, a to od 1. 2. 2021 (od 00:00:00 hod) do 15. 3. 2021 (do 23:59:59 hod) (ďalej len „doba registrácie“).

D) Miesto súťaže
1.

Súťaž bude prebiehať vo všetkých kamenných lekárňach Dr.Max na území Slovenskej republiky. Aktuálny zoznam lekární
je dostupný na www.drmax.sk/lekarne (ďalej len „miesto súťaže“).

2.

Do súťaže sa možno zapojiť aj pri nákupe online prostredníctvom e-shopu na www.drmax.sk.

E) Podmienky účasti v súťaži
1.

Zapojiť sa do súťaže sa môže iba fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov a je plne spôsobilá na právne
úkony (ďalej len „súťažiaci“).

2.

Ďalšou podmienkou účasti v súťaži je tiež členstvo vo vernostnom programe, ktoré súťažiaci preukáže vernostnou kartou
Dr.Max CLUB.

3.

Poslednou podmienkou účasti v súťaži je získanie súťažného žrebu (bližšie bod F tohto štatútu) a jeho následná
registrácia spôsobom podľa bodu G tohto štatútu.

4.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci1 organizátora súťaže, spoločností bart.sk s.r.o., Cofin, a.s., ako aj akejkoľvek
spoločnosti patriacej do skupiny Dr.Max (t. j. zamestnanci spoločností Dr.Max 100 s.r.o. a všetkých spoločností
prevádzkujúcich kamenné lekárne Dr.Max na území Slovenskej republiky), vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov2.

Zamestnancami sa rozumejú fyzické osoby, ktoré v pracovnoprávnom vzťahu, t. j. v pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, vykonávajú pre ďalej uvedené spoločnosti ako zamestnávateľa závislú prácu.
2 V zmysle tohto štatútu sú zo súťaže okrem iných osôb vyradení aj zamestnanci hore uvedených spoločností, vrátane ich blízkych osôb.
Medzi blízke osoby zamestnancov patria najmä matka a otec, starí a prastarí rodičia, synovia a dcéry, vnúčatá, súrodenci,
manželia/manželky a druhovia/družky zamestnancov, ako aj osoby, s ktorými zamestnanci zdieľajú spoločnú domácnosť.
1
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F)

Spôsob získania žrebu

1.

Súťažný žreb má súťažiaci možnosť získať za každý nákup voľnopredajného sortimentu v lekárňach Dr.Max v minimálnej
hodnote 10 EUR s DPH (ďalej len „žreb“).

2.

Súťažiaci obdrží príslušný počet žrebov v závislosti od hodnoty nákupu, pričom nákupu v hodnote 10 EUR s DPH
zodpovedá 1 žreb. Počet žrebov, ktoré súťažiaci získa, teda bude určený podľa nasledujúceho kľúča:
a)
b)
c)

Pri nákupe v hodnote od 10,00 EUR s DPH do 19,99 EUR s DPH – 1 kus žrebu
Pri nákupe v hodnote od 20,00 EUR s DPH do 29,99 EUR s DPH – 2 kusy žrebov
Pri nákupe v hodnote od 30,00 EUR s DPH do 39,99 EUR s DPH – 3 kusy žrebov ...

3.

Pri nákupe v kamennej lekárni súťažiaci žreby dostane priamo od svojho lekárnika. V prípade, ak bude súťažiaci
realizovať nákup prostredníctvom e-shopu, súťažné žreby mu budú doručené spolu s objednaným tovarom. Pri nákupe
cez e-shop sa do hodnoty nákupu nezapočítavajú náklady na dopravu a vybraný spôsob platby.

4.

Ak súťažiaci využije službu nezáväznej rezervácie voľnopredajného sortimentu prostredníctvom e-shopu, nárok na
získanie žrebu mu vznikne až pri nákupe rezervovaného tovaru v kamennej lekárni a žreb dostane priamo od svojho
lekárnika. Ďalšie podmienky pre získanie žrebu pri nákupe voľnopredajného sortimentu po využití služby nezáväznej
rezervácie sú nasledovné (i) nezáväzná rezervácia musí byť uskutočnená od 1. 2. 2021 (od 00:00:00 hod) do 28. 2. 2021
(do 23:59:59 hod), a (ii) nákup rezervovaného tovaru v kamennej lekárni musí byť uskutočnený od 1. 2. 2021 (od 00:00:00
hod) do 15. 3. 2021 (do 23:59:59 hod). a zároveň (iii) musí dôjsť k riadnej registrácii žrebu do súťaže od 1. 2. 2021 (od
00:00:00 hod) do 15. 3. 2021 (do 23:59:59 hod). Ak niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcej vete nebude
splnená, zákazník nie je oprávnený na získanie žrebu a nebude mať možnosť zúčastniť sa súťaže.

5.

Voľnopredajným sortimentom, ktorého nákup oprávňuje súťažiaceho na získanie žrebu, sa na účely súťaže rozumie celý
sortiment ponúkaný v lekárňach Dr.Max s výnimkou nasledujúcich produktov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a ktoré boli uhradené z verejného zdravotného
poistenia,
individuálne pripravované lieky,
zdravotnícke pomôcky, ktoré sú zaradené do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálnych
zdravotníckych materiálov a ktoré boli uhradené z verejného zdravotného poistenia,
dietetické potraviny, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín a ktoré boli uhradené
z verejného zdravotného poistenia,
darčekové poukážky Dr.Max

(ďalej spolu len „voľnopredajný sortiment“).
G) Spôsob registrácie žrebu
1.

Každý žreb obsahuje jedinečný 9-miestny kód na stierateľnom poli. Tento kód súťažiaci po zotretí stierateľného poľa na
žrebe zaregistruje do súťaže prostredníctvom registračného súťažného formulára dostupného na webovej stránke Dr.Max
www.sutaz.drmax.sk. Do registračného súťažného formulára je možné súčasne zadať viac kódov z viacerých žrebov.

2.

Registráciou do súťaže sa rozumie výlučne registrácia, ktorá je vykonaná riadnym vyplnením súťažného formuláru
zadaním údajov v rozsahu: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) e-mailová adresa, (iv) telefónne číslo, (v) poštová doručovacia
adresa (ulica, PSČ a mesto) na území Slovenskej republiky, (vi) 9-miestny kód zo stierateľného políčka žrebu, (vii) číslo
vernostnej karty Dr.Max CLUB, (viii) zaškrtnutie políčka so súhlasom s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte
a (ix) potvrdenie o oboznámení sa so zásadami spracúvania osobných údajov pre účely súťaže (ďalej len „registrácia“).
Na riadnu registráciu do súťaže je pre prípad výhry nevyhnutné uviesť doručovaciu adresu výhradne na území Slovenskej
republiky. Pre vylúčenie pochybností, tým nie je žiadnym spôsobom obmedzená možnosť registrácie osôb s trvalým
pobytom mimo územia Slovenskej republiky do súťaže.

3.

Súťažiaci je povinný vykonať registráciu a riadne zaregistrovať žreb do súťaže v období od 1. 2. 2021 (od 00:00:00 hod)
do 15. 3. 2021 (do 23:59:59 hod).
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4.

Záujemca o súťaž je pri registrácii zároveň oprávnený udeliť súhlas so zasielaním marketingových informácií a
newsletterov súvisiacich s ponukou e-shopu prevádzkovaného spoločnosťou Dr.Max 100 s.r.o. Udelenie tohto súhlasu
však nie je povinné a nemá žiadny vplyv na účasť záujemcu v súťaži ani na určovanie výhercu.

5.

Súťažiaci sa môže zaregistrovať do súťaže aj opakovane, avšak vždy s novým unikátnym 9-miestnym kódom.

6.

Súťažiaci je povinný každý registrovaný žreb riadne uschovať na účely jeho predloženia v prípade vyžrebovania
zaregistrovaného čísla žrebu.

7.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo posúdiť a rozhodnúť o pravosti, úplnosti a platnosti všetkých údajov zaslaných
prostredníctvom registračného súťažného formuláru. Registrácia záujemcu o súťaž musí byť platná v čase jeho
vyžrebovania ako výhercu.

H) Žrebovanie a výber výhercov
1.

Žrebovanie výhercov prebehne dňa 17. marca 2021. V prípade technických alebo organizačných problémov si organizátor
súťaže vyhradzuje právo uskutočniť žrebovanie v najbližší pracovný deň po odpadnutí uvedených prekážok.

2.

Žrebovanie bude realizované za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky – počítačového programu určeného pre
náhodné vylosovanie jedného zo všetkých platne zaregistrovaných kódov. Žrebovanie výhercov výhier, s výnimkou
žrebovania výhercov smart hodiniek, bude prebiehať aj za účasti notára, ktorý osvedčí riadny priebeh žrebovania.

3.

Žrebovanie výhercu osobného automobilu sa uskutoční pred žrebovaním výhercov elektrobicyklov a žrebovanie výhercov
elektrobicyklov sa uskutoční pred žrebovaním výhercov smart hodiniek.

4.

Žrebovanie výhercu osobného automobilu prebehne spolu 2-krát (v dvoch kolách). V rámci prvého kola žrebovania
výhercu osobného automobilu bude počítačovým programom náhodne vylosovaný jeden výherný kód a v rámci druhého
kola žrebovania výhercu osobného automobilu bude počítačovým programom náhodne vylosovaný jeden náhradný
výherný kód pre prípad, že by si prvý výherca (vylosovaný v prvom kole losovania) výhru neprevzal, resp. by mu nárok
na výhru z akéhokoľvek dôvodu nevznikol, alebo zanikol.

5.

Žrebovanie výhercov elektrobicyklov a smart hodiniek prebehne obdobným spôsobom, t.j. prostredníctvom počítačového
programu dôjde k náhodnému vylosovaniu jedného výherného kódu ku každej z výhier. Následne sa vykoná druhé kolo
losovania, kde bude počítačovým programom náhodne vylosovaný jeden náhradný výherný kód ku každej z výhier pre
prípad, že by si prvý výherca (vylosovaný v prvom kole losovania) výhru neprevzal, resp. by mu nárok na výhru z
akéhokoľvek dôvodu nevznikol, alebo zanikol. Pre vylúčenie pochybností, losovanie prebehne tak, že pre každú
z kategórií výhier podľa tohto odseku prebehnú oba kola losovania samostatne.

6.

Vyžrebovanie konkrétneho unikátneho kódu registrovaného do súťaže je jednou z podmienok na vznik nároku na výhru.

I)

Podmienky na získanie výhry

1.

Výhercom súťaže sa môže stať len súťažiaci, ktorý splní všetky súťažné podmienky uvedené v tomto štatúte a bude
riadne vyžrebovaný spôsobom uvedeným v tomto štatúte.

2.

Súťažiaci, ktorý sa stane výhercom osobného automobilu (výhry podľa bodu B.1 písm. a)), sa nemôže stať výhercom inej
výhry. Súťažiaci, ktorý sa stane výhercom výhry uvedenej v bode B.1 písm. b) alebo c), sa nemôže stať výhercom ďalšej
výhry podľa bodu B.1 písm. b) alebo c).

3.

Po vyžrebovaní je každý výherca povinný preukázať svoju totožnosť, pričom výhercovia sú povinní predložiť aj výherný
žreb, ktorý sú povinní si pre tieto účely uschovať. Bez predloženia platného žrebu s výherným kódom výhercovi nárok na
výhru nevznikne. V prípade výhercov smart hodiniek postačuje pre splnenie vyššie uvedenej podmienky zaslanie
fotokópie platného žrebu s výherným kódom e-mailom na základe a podľa výzvy organizátora súťaže. Organizátor súťaže
si však napriek tomu vyhradzuje právo osloviť súťažiacich – (všetkých) výhercov a požadovať od nich predloženie
platného žrebu a preukázanie totožnosti. Takýmto spôsobom bude organizátor súťaže postupovať najmä v prípadoch, ak
by registráciu žrebu s výherným kódom uskutočnilo viacero súťažiacich alebo vzniklo iné podozrenie o nedodržaní
podmienok súťaže, resp. jej porušení.
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4.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
Akékoľvek obchádzanie pravidiel súťaže je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Pokiaľ bude takáto osoba aj
napriek uvedenému vyžrebovaná ako výherca, napr. v dôsledku nepravdivých alebo neúplných informácií, ktoré poskytla,
nárok na výhru takejto osobe nevznikne.

5.

Nárok na výhru nevznikne rovnako v prípade, ak budú ako výhercovia vyžrebovaní zamestnanci organizátora súťaže
alebo niektoré z osôb uvedených v písm. E, ktorých účasť v súťaži je vylúčená.

J)

Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhry

1.

Organizátor súťaže bude informovať výhercov o výhre telefonicky a/alebo e-mailom do 14 dní od vyžrebovania všetkých
výhercov. K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré súťažiaci zadal pri registrácii
do súťaže.

2.

Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude súťažiaci informovaný o výhre, zodpovedá výlučne
súťažiaci. V prípade, ak súťažiaci zadá nesprávne, resp. neexistujúce kontaktné údaje a z tohto dôvodu sa ho
organizátorovi súťaže nepodarí kontaktovať, nárok na výhru výhercovi zanikne.

3.

Po nadviazaní kontaktu s výhercom osobného automobilu ako aj výhercami elektrobicyklov organizátor súťaže overí
u každého výhercu výherný 9-miestny unikátny kód, ktorý súťažiaci zadal do súťažného formuláru pri registrácii na web
stránke www.drmax.sk/sutaz, ako aj číslo vernostnej karty Dr.Max CLUB súťažiaceho. V prípade výhercov smart hodiniek
organizátor súťaže po nadviazaní e-mailového kontaktu s jednotlivým výhercom overí výherný 9-miestny unikátny kód,
ktorý súťažiaci zadal do súťažného formuláru pri registrácii na web stránke www.drmax.sk/sutaz.

4.

Pokiaľ výherca neodpovie na telefonické a/alebo e-mailové kontaktovanie s oznámením o výhre najneskôr do 10 dní od
uskutočnenia prvého pokusu o kontakt, jeho nárok na výhru zanikne, pričom kontaktovaný bude výherca vyžrebovaný
ako druhý v poradí, a to obdobným spôsobom. Ak sa organizátorovi súťaže nepodarí skontaktovať spôsobom uvedeným
v predchádzajúcej vete ani s týmto výhercom, uskutoční sa náhradné kolo žrebovania v čase určenom organizátorom
súťaže. Pre vylúčenie pochybností platí, že za odpoveď výhercu podľa tohto bodu štatútu sa považuje odpoveď výhercu
obsahujúca údaje vyžadované organizátorom súťaže podľa tohto štatútu potrebné na overenie totožnosti resp. výhry.

5.

Osobné odovzdanie automobilu prebehne po overení výherného 9-miestneho unikátneho kódu v deň a na mieste
určenom organizátorom súťaže. Dátum a miesto odovzdania výhry, ktorou je osobný automobil bude výhercovi oznámené
vždy v dostatočnom predstihu, najmenej 5 dní vopred. Odovzdanie výhry – osobného automobilu uskutoční organizátor
súťaže v spolupráci so zástupcom siete lekární Dr.Max najneskôr do 1 mesiaca od nadviazania kontaktu s výhercom.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť dátum odovzdania podľa predchádzajúcej vety v prípade ak
odovzdanie nebude možné alebo vhodné z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie alebo z dôvodu inej
prekážky „vis maior“. O odovzdaní a prevzatí výhry – osobného automobilu bude spísaný odovzdávací protokol. Osobné
odovzdanie automobilu bude mať slávnostný charakter, pričom konkrétny priebeh odovzdania určí organizátor súťaže.
Organizátor súťaže má právo vyhotoviť zo slávnostného odovzdania fotografie a videá, ktoré môže zverejniť na účely
marketingových aktivít a preukázania odovzdania výhier jednotlivým výhercom.

6.

Pokiaľ sa výherca nemôže zúčastniť slávnostného odovzdania automobilu v čase a mieste určenom organizátorom
súťaže, je povinný splnomocniť na prevzatie výhry v mene výhercu inú osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá
na právne úkony.

7.

Osobné odovzdanie elektrobicyklov prebehne ak to bude možné na doručovacej adrese na území Slovenskej republiky,
ktorú súťažiaci zadal pri registrácii do súťaže v opačnom prípade prebehne na inom vhodnom mieste vopred určenom
organizátorom súťaže. Dátum a miesto odovzdania výhry, ktorou je elektrobicykel bude výhercovi oznámené vždy
v dostatočnom predstihu, najmenej 5 dní vopred. Odovzdanie výhry – elektrobicykla uskutoční organizátor súťaže
v spolupráci so zástupcom siete lekární Dr.Max najneskôr do 1 mesiaca od nadviazania kontaktu s jednotlivým výhercom.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť dátum odovzdania podľa predchádzajúcej vety v prípade ak
odovzdanie nebude možné alebo vhodné z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie alebo z dôvodu inej
prekážky „vis maior“. O odovzdaní a prevzatí výhry – elektrobicykla bude spísaný odovzdávací protokol. Osobné
odovzdanie elektrobicykla bude mať slávnostnejší charakter, pričom konkrétny priebeh odovzdania určí organizátor
súťaže. Organizátor súťaže má právo vyhotoviť z odovzdania fotografie a videá, ktoré môže zverejniť na účely
marketingových aktivít a preukázania odovzdania výhier jednotlivým výhercom.
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8.

Pokiaľ sa výherca nemôže zúčastniť odovzdania elektrobicykla v čase a mieste určenom organizátorom súťaže, je
povinný splnomocniť na prevzatie výhry v mene výhercu inú osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne
úkony.

9.

Odovzdanie výhier - smart hodiniek sa uskutoční prostredníctvom poštového podniku alebo prostredníctvom kuriéra na
doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú súťažiaci zadal pri registrácii do súťaže. Organizátor súťaže je
povinný odoslať výhru výhercovi najneskôr do 30 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Súťažiaci registráciou žrebu do
súťaže automaticky udeľuje svoj výslovný súhlas so zaslaním ktorejkoľvek získanej výhry na ním uvedenú doručovaciu
adresu. Nárok na výhru výhercovi zanikne, ak pri registrácii žrebu zadá nesprávnu, resp. neúplnú doručovaciu adresu na
území Slovenskej republiky, doručovaciu adresu mimo územia Slovenskej republiky alebo ak si výhru z akéhokoľvek
dôvodu nepreberie na pošte v odbernej lehote a zásielka sa vráti organizátorovi súťaže ako nedoručená. Náhradné
žrebovanie výhercov sa v takomto prípade neuskutoční.

10. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú
v prospech organizátora súťaže.
K) Všeobecné a spoločné ustanovenia
1.

Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Vyobrazenie výhier na propagačných a iných marketingových materiáloch organizátora súťaže (napr. letáky, plagáty,
webová stránka, žreby, TV spoty, online videá a pod.) je len ilustračné a nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

3.

Organizátor súťaže v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce súťažiacim z účasti na
súťaži alebo z nedostupnosti internetového pripojenia alebo iných technických zlyhaní alebo obmedzení pri vypĺňaní alebo
odosielaní registračného formulára, či obdobných zlyhaniach počítačového programu určeného na vylosovanie výhercu.

4.

Organizátor súťaže rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, vady resp. iné právne nároky súťažiacich
súvisiace so stavom alebo používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu
odovzdania a prevzatia výhry výhercom. Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek vlastnosti ani nedostatky
vlastností výhry. Akékoľvek reklamácie i) osobného automobilu je potrebné adresovať partnerom značky Hyundai ii)
elektrobicyklov je potrebné adresovať spoločnosti Bike Riders Shop, Krč-Konečný Ľubomír, Hviezdoslavova 310/3,
Senica a iii) smart hodiniek je potrebné adresovať autorizovanému servisnému stredisku GARMIN , keďže títo sú jediní
príslušní ich riešiť. Záručné podmienky sú podrobne upravené v servisnej knižke, ktorá tvorí súčasť vozidla a v prípade
ostatných výhier v ich záručnom liste.

5.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá je predmetom súťaže a táto mu bude odovzdaná. Nárok na výhru
nie je právnym nárokom, preto vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť ani si
uplatňovať vo forme finančnej náhrady.

6.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s realizáciou súťaže, ako aj termínov
a podmienok súťaže. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť organizátor súťaže uplatní najmä vtedy, ak z
technických dôvodov (napr. technická nefunkčnosť programu určeného na žrebovanie výhercov a pod.) alebo z právnych,
či iných dôvodov, nie je možné zaručiť priebeh súťaže podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. V prípade ak
predčasné ukončenie alebo akékoľvek iné zdržanie súťaže bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže organizátor
súťaže od takéhoto súťažiaceho požadovať náhradu vzniknutej škody.

7.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Od
dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru. O výške výhry bude organizátor súťaže výhercu
informovať v zmysle platného zákona. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte
daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu. Pre vylúčenie pochybností, každý
výherca je povinný splniť si daňovú a odvodovú povinnosť, ktorá mu v súvislosti s výhrou vznikne na svoje náklady.
Organizátor sa žiadnom rozsahu nepodieľa na úhrade nákladov vynaložených na splnenie daňovej a odvodovej
povinnosti výhercu v súvislosti s touto súťažou resp. niektorou z jej cien (výhier).
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8.

Zásady spracúvania osobných údajov súťažiacich na účely súťaže sú obsiahnuté v pravidlách spracúvania osobných
údajov dostupných na www.sutaz.drmax.sk.

L)

Záverečné ustanovenia

1.

Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť tento štatút súťaže. Pravidlá
obsiahnuté v tomto štatúte budú v skrátenej verzii komunikované v marketingových a propagačných materiáloch
organizátora súťaže. Bez ohľadu na túto formu propagácie, tento štatút predstavuje v rámci súťaže jediný, úplný a záväzný
dokument.

2.

Organizátor súťaže po každej prípadnej zmene štatútu zverejní jeho aktualizované znenie na svojom webovom sídle,
pričom súťažiaci sú povinní postupovať vždy v súlade s aktuálne zverejnenou verziou.

3.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení
pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takými primeranými ustanoveniami, ktoré
najviac zodpovedajú zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

4.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke organizátora
súťaže www.drmax.sk/sutaz.

V Bratislave dňa 1. februára 2021
MIRAKL, a.s.
Organizátor súťaže
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