1) O čom je súťaž „VYHRAJ HOKEJOVÉ VÝHRY KAŽDÚ HODINU“?
Spotrebiteľská súťaž dáva fyzickým osobám v ČR a na Slovensku možnosť vyhrať každú
hodinu HOKEJOVÉ VÝHRY.
2) V akom termíne a kde súťaž prebieha?
Súťaž prebieha od 15. 3. 2019 00:00:01 hod. do 10. 5. 2019 23:59:59 hod. na území
Českej republiky a Slovenskej republiky.
3) Ako sa môžem zapojiť do súťaže?
Nákupom aspoň jedného súťažného produktu so súťažnou etiketou:
Coca-Cola original taste 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can
Coca-Cola zero cukru zero kalorií 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can a
ďalej registráciou unikátneho kódu z etikety/pliešku podľa inštrukcií na etikete
súťažného produktu a na www.coca-cola.sk.
Prípadne je možné sa zapojiť na základe získanie unikátneho súťažného kódu skrze
marketingové aktivity usporiadateľa, napr. na letáčiku alebo v rámci sociálnych sietí.
4) Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov s adresou pre
doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá zakúpi v dobe konania súťaže aspoň
jeden súťažný nápoj Coca-Cola so súťažnou etiketou, uschová si súťažnú etiketu a
vrchnáčik s unikátnym kódom a zaregistruje sa podľa inštrukcií na www.coca-cola.sk.
V prípade výhry osoby vo veku 16 – 17 rokov je v prípade výhry z kategórie A (pozri
bod 8) podmienkou toho, aby mohla byť výhra z kategórie A odovzdaná, aby výhru
prevzal zákonný zástupca, ktorý bude zodpovedný za čerpanie výhry.
5) Kto sa nemôže súťaže zúčastniť?
Osoby mladšie ako 16 rokov a osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom
pomere k usporiadateľovi a/alebo spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a
organizácii podujatia. Účasť v akcii je dobrovoľná.
6) Ako sa môžu zapojiť osoby mladšie ako 16 rokov?
Osoby mladšie ako 16 rokov môžu požiadať zákonného zástupcu alebo osobu staršiu
ako 16 rokov, ktorá vykoná registráciu súťažného kódu na základe svojich osobných
údajov - dátum narodenia a e-mailu. Osoby mladšie ako 16 rokov nemôžu v rámci
súťaže uvádzať svoje osobné údaje, ani sa samy do súťaže zapojiť.
7) Aké produkty sú súťažné?
Coca-Cola original taste 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l can
Coca-Cola zero cukru zero kalorií 0,5 l PET, 1 l PET, 1,25 l PET, 1,75 l PET, 0,25 l so
súťažnou etiketou „VYHRAJ HOKEJOVÉ VÝHRY KAŽDÚ HODINU“.
8) Čo je to unikátny kód a kde ho nájdem?
Unikátny kód je kód z etikety súťažných produktov, prípadne unikátny kód z pliešku
plechoviek so súťažnou etiketou, prípadne kód na letáčiku získaný v rámci
markentingových aktvít Usporiadateľa. Na preukázanie nároku na výhru je nutné si
etiketu/pliešek/letáčik s unikátnym kódom uschovať.

9) Aké hokejové výhry je možné v súťaži vyhrať?
Do súťaže je vložených celkem 2 736 hokejových výher. Konkrétne ide o 15 typov
výhier rozdelených podľa hodnoty do kategórie A a kategórie B, pozri tabulku nižšie.
B. Výhry sú spoločné pre účastníkov z Českej aj Slovenskej republiky.
U hokejových výhier v podobe vstupeniek na zápasy 2019 IIHF majstrovstvá sveta v
ľadovom hokeji, Slovensko je známy dátum aj miesto ich čerpanie, ktoré nemožno
meniť. Účastník svojou účasťou v súťaži túto skutočnosť berie bezvýhradne na
vedomie a súhlasí s tým.
Název výhry

Kategória výhry

Počet výhier

Oficiálne vstupenky na finálové zápasy 2019 IIHF MS pre 2 osoby s osobným stretnutím s Mariánom Hossom

A

4

350 € až 700 €

Oficiálne vstupenky na semifinálové zápasy 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

4

400,00 €

Oficiálne vstupenky na štvrťfinálové zápasy 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

8

200,00 €

Oficiálne vstupenky na zápasy základné skupiny 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

118

150,00 €

Oficiálna mikina 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

400

45,00 €

Oficiálna bunda 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

34

55,00 €

Oficiálny dres 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

400

60,00 €

Oficiálne tričko 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

200

30,00 €

Oficiálna športová taška 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

A

200

40,00 €

Oficiálny puk Coca-Cola 2019 a kartička Mariána Hossu

B

500

6,00 €

Oficiálny hrnček 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

100

8,00 €

Oficiálna kľúčenka 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

218

6,00 €

Oficiálne vrecko 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

200

15,00 €

Oficiálny šál 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

200

18,00 €

Oficiálna šiltovka 2019 IIHF MS a kartička Mariána Hossu

B

150

20,00 €

Hodnota výhry s DPH

10) Akým spôsobom sa určuje výherca?
Výherca súťažného kola a príslušné hokejové výhry je určený na základe súťažnej
mechaniky tzv. šťastných chvíľ, teda presne určených výherných okamihov vo formáte
DD.MM.RRRR HH: MM: SS: SSS. Výhercom sa stane ten účastník, ktorý vykoná
registráciu unikátneho kódu ako prvý v poradí po okamihu, keď nastane šťastná
chvíľka pre dané súťažné kolo. O výhre teda rozhodujú presnosť a rýchlosť registrácie
do akcie.
11) Čo je to šťastná chvíľka?
Presne určený výherný okamih vo formáte DD.MM.RRRR HH: MM: SS: SSS. Zoznam
šťastných chvíľok je stanovený pred štartom súťaže a uložený u organizátora súťaže.
Každé šťastné chvíľke je vopred priradená konkrétna výhra.
12) Aké údaje musím zadať pri registrácii?
Platný kontaktný e-mail a unikátny kód z etikety súťažného produktu nebo pliešku k
otvoreniu plechovky či unikátny kód získaný v rámci marketingových aktivít
usporiadateľa súťaže, vek.
13) Ako sa dozviem, či som vyhral?
Súťažný systém po registrácii unikátneho kódu vyhodnotí do niekoľkých sekúnd, či bol
unikátny kód registrovaný ako prvý v poradí po okamihu šťastnej chvíľky pre dané
súťažné kolo. Ak áno, zobrazí sa informácia o výhre priamo v mieste registrácie a
súčasne bude oznámenie o výhre odoslané e-mailom.

14) Aké sú podmienky odovzdania výhry výhercovi?
Aby mohla byť výhercovi výhra zaslaná / odovzdaná, musí na súťažnom webe vyplniť
svoje ďalšie osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, adresy pre doručenie výhry,
mail a telefón a udeliť súhlas s ich použitím na účely odoslania / odovzdanie výhry.
V prípade, že výherca vo veku 16 - 17 rokov (tj. maloletý) vyhrá výhru kategórie A,
môže ďalej v súťaži pokračovať len tým spôsobom, že jeho zákonný zástupca na
súťažnom webe vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, vek, adresu pre
doručenie výhry, mail a telefón a udeliť súhlas s použitím jeho osobných údajov na
účely zaslania / prevzatie výhry v prospech maloletého výhercu.
V prípade výhier kategórie B udeľuje súhlas s použitím osobných údajov pre účely
zaslania / prevzatie výhry neplnoletý výherca sám.
Odovzdanie výhry môže byť podmienené fyzickým predložením výherné súťažné
etikety s kódom, či plišeku k otvoreniu plechovky či letáčiku s kódom, s ktorým sa
výherca zúčastnil akcie. Pokiaľ výherca nepredloží požadované podľa pokynov
infolinky, jeho nárok na výhru môže zaniknúť, výhercovi nevzniká nárok na akékoľvek
iné plnenie.
15) Môžem sa súťaže zúčastniť opakovane?
Opakovaná účasť v súťaži je možná, vždy je však nutné zakúpiť nový súťažný produkt
a zaregistrovať nový unikátny kód zo súťažné etikety, pliešku alebo unikátny kód
získaný v rámci marketingových aktivít usporiadateľa súťaže.
16) Koľko hokejových výhier môžem vyhrať?
Jedna fyzická osoba môže vyhrať v rámci celej súťaže všetky výhry. Jednoznačným
identifikátorom účastníka sú jeho kontaktné údaje, ktoré uviedol pri registrácii do
súťažného online systému.

17) Je možné vyplatiť výhru v peniazoch?
Účastníci nie sú oprávnení požadovať peňažné plnenie výmenou za ceny v súťaži ani
požadovať akékoľvek iné plnenia ako tie, ktoré sú uvedené v pravidlách súťaže. Účasť
v akcii ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou.
18) Kedy a ako môžem výhru čerpať?
Výhry budú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene na adresu
uvedenú výhercom (popr. zákonným zástupcom maloletého výhercu) pri potvrdení
prijatí výhry podľa pokynov na www.coca-cola.sk. Výhry budú odosielané najneskôr
do 5 kalendárnych týždňov od potvrdenia prijatia výhry výhercom a vyplnení
kontaktných údajov pre zaslanie výhry, najneskôr však do 17. 05. 2019.
Výherca (príp. zákonný zástupca maloletého výhercu) je povinný uviesť všetky
požadované údaje správne a úplne, v opačnom prípade Usporiadateľ nemôže
garantovať doručenie výhry.
V prípade uvedenia chybnej adresy výhercom (popr. zákonným zástupcom maloletého
výhercu), nezodpovedá Usporiadateľ za stratu či chybné dodanie zásielky a nie je
povinný zabezpečiť náhradné plnenie v podobe novej výhry či peňažného plnenia.

19) Existuje časové obmedzenie na čerpanie hokejových výhier?
U hokejových výhier v podobe vstupeniek na zápasy 2019 IIHF majstrovstvá sveta v
ľadovom hokeji, Slovensko je známy dátum aj miesto ich čerpanie, ktoré nemožno
meniť. Účastník svojou účasťou v súťaži túto skutočnosť berie bezvýhradne na
vedomie a súhlasí s tým.
20) Môže výhra prepadnúť?
Pokiaľ si výherca v stanovenej lehote a stanoveným spôsobom nepotvrdí elektronicky
podľa pokynov na www.coca-cola.sk a podľa bodu 13 prijatie výhry a nevyplní
kontaktné údaje pre zaslanie výhry, jeho nárok na výhru zaniká.
21) Aké položky nie sú zahrnuté v cene výhier?
V prípade výhier v podobe vstupeniek na zápasy Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom
hokeji 2019, Slovensko nie sú súčasťou výhry náklady spojené s transferom na miesto
čerpanie zážitku (Bratislava alebo Košice podľa konkrétneho zápasu), občerstvenie v
mieste konania hokejového zápasu ani žiadne ďalšie náklady.
22) Aká je hodnota hokejových výhier?
Hodnota všetkých výhier je nižšia ako 350 EURO s DPH.
Výnimku predstavuje len výhra v podobe výhier nižšie:
- Oficiálne vstupenky na finálové zápasy 2019 IIHF MS pre 2 osoby s osobným
stretnutím s Mariánom Hossom
- Oficiálne vstupenky na semifinálové zápasy 2019 IIHF MS a kartička Mariána
Hossu
Zoznam všetkých výhier pozri bod 8.
23) Vyplýva pre výhercu zo Slovenska nejaká daňová povinnosť?
Výhry môžu byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona o dani
z príjmov, ak ide o ceny alebo výhry uvedené v § 9 ods. 2 písm. m) ZDP, napr. ceny z
verejných súťaží, od dane sú oslobodené len v prípade, ak hodnota ceny alebo výhry
neprevyšuje 350 €. Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských
právnych predpisov výherca povinný výhru zdaniť a zaplatiť poistné na zdravotné
poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v platnom znení. Vyššie uvedený spôsob zdanenia môže podliehať zmenám v
dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.

