Oficiálne pravidlá propagačnej súťaže:
„Kúp si aspoň 7 a vyhraj šťastných 7“
1. Základné ustanovenia
Propagačná súťaž „Kúp si aspoň 7 a vyhraj šťastných 7“ (ďalej len „súťaž“) je propagačnou súťažou, v ktorej
v rozsahu a spôsobom podľa týchto pravidiel náhodne určení účastníci získavajú výhry, pričom podmienkou účasti v
súťaži je zakúpenie plnenia určeného týmito pravidlami a preukázanie tohto nákupu predpísaným spôsobom.
Súťaž nie je hazardnou hrou podľa osobitného predpisu.
2. Organizátor súťaže
Súťaž organizuje spoločnosť MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 17 053 897, sídlo: Múzejná 208/1, Dunajská
Streda, Slovenská republika (ďalej len „organizátor“).
3. Účastníci súťaže
Spôsobilou byť účastníkom súťaže je každá fyzická osoba, ktorá
a) si v rámci jednej objednávky zakúpila ľubovoľné výrobky zo sortimentu MINI v minimálnom počte 7 kusov
(ďalej len „súťažná objednávka“), v niektorej z prevádzkarní siete MINIT označených POS materiálmi k súťaži (plagát
/ wobler „Kúp si aspoň 7 a vyhraj šťastných 7“) a určených organizátorom (ďalej len „prevádzka MINIT“) a
b) nie je osobou vylúčenou zo súťaže.
Osobou vylúčenou zo súťaže je každá právnická osoba a spomedzi fyzických osôb každá osoba, ktorá
a) je v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k organizátorovi, alebo
b) je v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu k organizátorovi alebo k osobám, ktoré sa organizácie
súťaže zúčastňujú akýmkoľvek iným spôsobom, alebo
c) je osobou blízkou niektorej z osôb uvedených v písm. a) a písm. b), alebo
d) je osobou, ktorá bola organizátorom zo súťaže vylúčená, alebo
e) je osobou, ktorej účasť na súťaži zanikla priamo z titulu týchto podmienok.
Rozhodovanie o tom, či určitá osoba je spôsobilá byť účastníkom súťaže, alebo, či je osobou vylúčenou zo súťaže
alebo, či je účastníkom súťaže, patrí do výlučnej pôsobnosti organizátora.
Platby uskutočnené osobami, ktoré sú spôsobilé byť účastníkom súťaže, na účely získania plnení od organizátora súťažnej objednávky, sa nepovažujú za vklad podľa zákona o hazardných hrách.
Fyzická osoba, ktorá je spôsobilá byť účastníkom súťaže, sa zapojí do súťaže tým, že spôsobom uvedeným v týchto
pravidlách
a) uskutoční a riadne a včas zaplatí súťažnú objednávku a
b) preukáže uskutočnenie a riadne a včasné zaplatenie súťažnej objednávky prevádzke MINIT a
c) prejaví vôľu zúčastniť sa súťaže a
d) prejaví bezpodmienečný a neobmedzený súhlas s týmito pravidlami a
e) vykoná ďalšie potrebné úkony podľa týchto pravidiel.
Zapojením fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá byť účastníkom súťaže, do súťaže v súlade s týmito podmienkami sa
táto osoba stáva účastníkom súťaže (ďalej len „účastník“). Nikto nemá právny nárok na to, aby sa stal účastníkom.
Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník môže zo súťaže kedykoľvek jednostranne odstúpiť. Organizátor môže
účastníka zo súťaže kedykoľvek jednostranne vylúčiť.
4. Priebeh súťaže
Pokiaľ organizátor nerozhodne inak, súťaž trvá v termíne od 01. novembra 2018 do 30. novembra 2018, alebo do
vyčerpania zásob súťažných vrecúšok na prevádzkach MINIT.
Súťaž bude prebiehať na všetkých tých prevádzkach MINIT v Slovenskej republike, o ktorých tak určujú tieto pravidlá
alebo rozhodnutie organizátora; tieto sa považujú za miesto konania súťaže.
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Podmienkou zapojenia do súťaže je uskutočnenie a riadne a včasné zaplatenie súťažnej objednávky počas doby
trvania súťaže a v mieste konania súťaže. Účastník po splnení predpísaných podmienok dostane od obsluhy
prevádzky MINIT súťažné vrecúško MINIT v dizajne „Tvojich šťastných 7“ so spodným lemom, ktorý možno odlepiť.
Ak na súťažnom vrecúšku po odlepení spodného lemu účastník nájde nápis „Gratulujeme, vyhral si“ (ďalej len
„výherné vrecúško“), tak za podmienky, že došlo k riadnemu a včasnému splneniu všetkých predpísaných
podmienok podľa týchto pravidiel, získava okamžitú výhru, ktorou je 7 ľubovoľných výrobkov zo sortimentu MINI
podľa vlastného výberu účastníka s výnimkou výrobkov MINI ROLLO (ďalej len „okamžitá výhra“).
Podmienkou vydania okamžitej výhry je odovzdanie výherného vrecúška obsluhe prevádzky MINIT. Okamžitú výhru
si môže účastník vyzdvihnúť kedykoľvek po riadnom a včasnom splnení všetkých predpísaných podmienok podľa
týchto pravidiel, najneskôr však do uplynutia doby trvania súťaže.
Ak na súťažnom vrecúšku po odlepení spodného lemu účastník nájde nápis „Skús šťastie znova“, tak nezískava
okamžitú výhru ani žiadne iné plnenie; táto skutočnosť účastníkovi nebráni v prípadnej opätovnej účasti na súťaži.
5. Okamžité výhry
Organizátor poskytne do súťaže okamžité výhry na vlastné náklady. Výmena akejkoľvek okamžitej výhry za peniaze
alebo akékoľvek iné plnenie je vylúčená. Okamžité výhry nemožno vymáhať ani ich platne zabezpečiť.
Rozsah a počet jednotlivých okamžitých výhier je obmedzený do vyčerpania zásob súťažných vrecúšok na každej
prevádzke MINIT a celkovo je obmedzený celkovým počtom vydaných súťažných vrecúšok.
6. Odovzdanie a prevzatie výhier
Odovzdanie okamžitej výhry účastníkovi, ktorý v súlade s týmito pravidlami získal okamžitú výhru a ktorý súčasne
splnil podmienky vydanie okamžitej výhry, (ďalej len „výherca“) zabezpečuje organizátor cestou prevádzky MINIT.
Zánik účasti výhercu v súťaži pred vydaním získanej okamžitej výhry má za následok zánik oprávnenia prevziať si
získanú okamžitú výhru.
Okamžitá výhra bude výhercovi vydaná bez zbytočného odkladu po uplatnení vyzdvihnutia danej okamžitej výhry na
príslušnej prevádzke MINIT za podmienky, že dotknutý výherca ako účastník riadne a včas splnil všetky podmienky
podľa týchto pravidiel predpísané na vydanie okamžitej výhry.
Výherca okamžitej výhry preberá okamžitú výhru ako stojí a leží, teda organizátor nezodpovedá za žiadne prípadné
vady okamžitej výhry. Vylúčené sú aj akékoľvek súvisiace nároky výhercu okamžitej výhry, najmä nároky na náhradu
škody, nároky na náhradu ušlého zisku a iné obdobné nároky.
7. Spoločné ustanovenia
Záväzný výklad týchto pravidiel alebo akýchkoľvek iných podmienok súťaže patrí do výlučnej pôsobnosti
organizátora.
Zapojením účastníka do súťaže dáva účastník bezpodmienečný a neobmedzený súhlas s týmito pravidlami a
akýmikoľvek inými podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich riadne a včas plniť. Odvolanie alebo obmedzenie tohto
súhlasu zo strany účastníka alebo porušenie týchto pravidiel alebo akýchkoľvek iných podmienok súťaže zo strany
účastníka podstatným spôsobom má bez ďalšieho za následok zánik účasti dotknutého účastníka v súťaži.
Zapojením účastníka do súťaže nevzniká medzi ním a organizátorom žiaden taký právny vzťah, ktorý by zakladal
akúkoľvek zodpovednosť organizátora voči účastníkovi.
Viacnásobná alebo opakovaná účasť totožného účastníka v súťaži je prípustná za predpokladu, že boli riadne a včas
splnené všetky predpísané podmienky podľa týchto pravidiel. Opakovaná účasť osoby, ktorá bola ako účastník zo
súťaže vylúčená, alebo ktorej účasť na súťaži zanikla priamo z titulu týchto podmienok, je neprípustná.
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Organizátor môže (vyhradzuje si právo) tieto pravidlá alebo akékoľvek iné podmienky súťaže kedykoľvek
v akomkoľvek rozsahu meniť alebo súťaž zrušiť, a to bez udania dôvodu a bez nároku akejkoľvek osoby na
akúkoľvek náhradu. Ak účastník nesúhlasí so zmenou týchto pravidiel alebo akýchkoľvek iných podmienok súťaže,
môže zo súťaže odstúpiť, inak sú pre neho zmenené pravidlá a iné podmienky súťaže záväzné okamihom účinnosti
príslušnej zmeny.
Ak organizátor kedykoľvek počas trvania súťaže zistí, že súťažné vrecúško je falošné alebo akokoľvek pozmenené,
je oprávnený takéto súťažné vrecúško zadržať a vylúčiť zo súťaže. Ak je možné určiť toho, kto súťažné vrecúško
sfalšoval alebo pozmenil, organizátor je oprávnený vylúčiť ho zo súťaže.
Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou
platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou.
Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, woblery, webové stránky a pod.) nemusí
zodpovedať skutočnej podobe výhier.
Úplné znenie týchto pravidiel je dostupné v prevádzke MINIT, ktorá je miestom konania súťaže.
Týmito pravidlami nie sú dotknuté osobitné predpisy, najmä predpisy o potravinách a predpisy ochrane spotrebiteľa.
8. Osobné údaje
V súvislosti so súťažou organizátor nespracúva žiadne osobné údaje účastníkov ani výhercov.
9. Účinnosť pravidiel súťaže
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť uplynutím dňa 31.10.2018.
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