PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťaž s názvom PREZUTIE ZADARMO vyhlasuje Spoločnosť PROMP, spol. s r.o., so sídlom Húščavova 1150/1,
84101 Bratislava, adresa prevádzky Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, IČO 35947080, DIČ 2022042990, IČ DPH
SK2022042990, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36933/B
(ďalej len ako „Spoločnosť“).

I.DĹŽKA TRVANIA SÚŤAŽE
Súťaž začína dňom zverejnenia súťaže na facebookovej stránke Spoločnosti, t.j. 18.10.2021
https://www.facebook.com/PROMP.SERVIS a trvá do28.10.2021.

II.PODMIENKY SÚŤAŽE
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (ďalej len ako
„Súťažiaci“), ktorý splní všetky nasledovné podmienky súťaže:
1. Súťažiaci označí Facebookovú stránku PROMP.SERVIS ktorá spadá Spoločnosti PROMP, spol. s r.o. tlačidlom
,,páči sa mi to”
2. Súťažiaci označí príspevok tlačidlom ,,páči sa mi to”
3. Súťažiaci označí 2 ľudí v komentári pod príspevkom.

III. SPÔSOB URČENIA VÝHERCU
1. Výherca bude určený losovaním spomedzi Súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže a splnili podmienky súťaže
podľa článku II.
2. Termín losovania je stanovený na 29.10.2021.
3. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť termín losovania na neskorší, najneskôr však do 5 pracovných dní odo
dňa 29.10.2021. Zmenu termínu losovania Spoločnosť zverejní na svojej facebookovej stránke.
4. Spoločnosť zverejní Výhercu na svojej facebookovej stránke bezprostredne po skončení losovania a následne
skontaktuje Výhercu prostredníctvom facebookového nástroja – messenger, kde výhercu oboznámia s výhrou
a pokynmi k jej uplatneniu.
5. Losovanie vykoná konateľ Spoločnosti za prítomnosti min. 2 svedkov a o priebehu losovania vyhotoví
Spoločnosť písomný alebo audiovizuálny záznam.

IV. VÝHRA
1. Hlavnou výhrou v súťaži je prezutie jedného vozidla do 3,5t s pneumatikami s rozmermi od R13 do R20.
Prezutie zahŕňa: demontáž diskov a prezutie pneumatík, vyváženie a montáž kolies jedného vozidla v hodnote
40€ (v hodnote prezutia je zahrnutých 50g závažia). V hodnote prezutia nie je uskladnenie pneumatík, nákup
nových pneumatík alebo nákup nových diskov. Výhru si môže výherca uplatniť výhradne v termíne od
29.10.2021 do 01.12.2021
2. Okrem hlavnej výhry Spoločnosť vykoná za rovnakých podmienok i losovanie o druhú a tretiu cenu.
3. Druhou cenou v súťaži je zľava vo výške 50% na demontáž dikov, prezutie pneumatík s rozmermi od R13 do
R20, Prezutie zahŕňa: demontáž diskov a prezutie pneumatík, vyváženie a montáž kolies jedného vozidla v
hodnote 40€ (v hodnote prezutia je zahrnutých 50g závažia). V hodnote prezutia nie je uskladnenie pneumatík,
nákup nových pneumatík alebo nákup nových diskov. Výhru si môže výherca uplatniť výhradne v termíne od
29.10.2021 do 01.12.2021
4. Treťou cenou v súťaži je zľava vo výške 25% na demontáž, prezutie diskov a pneumatík s rozmermi od R13 do
R20 Prezutie zahŕňa: demontáž diskov a prezutie pneumatík, vyváženie a montáž kolies jedného vozidla v
hodnote 40€ (v hodnote prezutia je zahrnutých 50g závažia). V hodnote prezutia nie je uskladnenie pneumatík,

nákup nových pneumatík alebo nákup nových diskov. Výhru si môže výherca uplatniť výhradne v termíne od
29.10.2021 do 01.12.2021
5. Uplatnenie nároku výherca realizuje výhradne tak, že sa objedná telefonicky na čísle +421 903 421 999 počas
otváracích hodín od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 alebo emailom promp.servis@promp.sk na termín
prezutia, pričom Spoločnosti uvedie, že sa jedná o uplatnenie výhry v súťaži PREZUTIE ZADARMO, ako aj
identifikačné číslo výhry. Termín prezutia určí spoločnosť po dohode s výhercom podľa svojich dostupných
kapacít a v čase riadnych otváracích hodín prevádzky spoločnosti.
6. Výherca nemusí byť vlastníkom ani držiteľom motorového vozidla, ktorého prezutie požaduje, musí sa však
dostaviť na objednaný termín spolu s motorovým vozidlom do prevádzky Spoločnosti PROMP, spol. s r.o. na
adrese Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava.
7. Objednaný termín prezutia môže spoločnosť zmeniť v prípade, ak daný úkon nemôže v objednanom termíne
zrealizovať z technických a prevádzkových príčin či vyššej moci (najmä ale nielen, ak dôjde k dočasnému
zatvoreniu prevádzky v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti ochoreniu COVID-19). Spoločnosť dá
výhercovi v tomto prípade ihneď nový termín alebo mu oznámi, že ho bude kontaktovať akonáhle pominú
dôvody, pre ktoré nemôže prezutie vozidla realizovať a nový termín stanoví výhercovi po pominutí týchto
dôvodov.
8. Objednaný termín prezutia môže výherca zmeniť len s výslovným súhlasom Spoločnosti.
9. Výhru je možné si u Spoločnosti uplatniť len 1krát, na jedno vozidlo a max. 4 pneumatiky.
10. Hodnotu výhry nie je možné zameniť za finančné prostriedky.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na facebookovej stránke Spoločnosti
https://www.facebook.com/PROMP.SERVIS.
2. Zapojením sa do súťaže udeľuje Súťažiaci súhlas s:
a. Podmienkami súťaže zverejnenými na facebookovej stránke https://www.facebook.com/PROMP.SERVIS.
b. Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na internetovej stránke www.promp.sk
c. Reklamačným poriadkom zverejneným na internetovej stránke www.promp.sk
d. Ochranou osobných údajov zverejnenou na internetovej stránke www.promp.sk
3. Súťažiaci ďalej udeľuje súhlas, že v prípade ak sa stane výhercom súťaže:
a. Ho spoločnosť bude kontaktovať za účelom jeho informovania o výhre a jej odovzdaní
b. Spoločnosť môže na svojej facebookovej stránke zverejniť meno výhercu
c. Spoločnosť si môže pri uplatnení výhry – t.j. v čase prezúvania vozidla vyhotoviť fotografie z uplatnenia výhry
s vyobrazením výhercu, a tieto fotografie môže následne zverejniť na svojej facebookovej stránke
https://www.facebook.com/PROMP.SERVIS , internetovej stránke www.promp.sk , a v prevádzke Spoločnosti
na adrese Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava.

V Bratislave 17.10.2021
Konateľ:
Renáta Handreichová ,
PROMP, spol. s r. o

