Pravidlá a podmienky súťaže Adventný kalendár L’OCCITANE 2016
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Vianočnú súťaž L‘OCCITANE (ďalej len "Súťaž") organizuje spoločnosť L'OCCITANE Central Europe
s.r.o., so sídlom Praha 8 – Karlín, Pobřežní 370/4, PSČ 18600, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 97207 (ďalej len "Organizátor").
1.2 Súťaž prebieha od 21. 11. do 4. 12. 2016 na Facebookových stránkach Organizátora a vo vybraných
kamenných predajniach L’OCCITANE na území Slovenskej republiky (2.4.1).
1.3 Súťaž nie je určená pre zamestnancov Organizátora a ich rodinných príslušníkov. Rodinní príslušníci
sú definovaní ako: rodičia, deti, súrodenci, manželia.
1.4 Účasťou v Súťaži súťažiaci súhlasí, že prijíma tieto jej záväzné Pravidlá a podmienky.
1.5 Účasť v Súťaži je dobrovoľná a zadarmo, t.j. jednania, súhlasy či poskytnutie práv zo strany súťažiacich
sú bezplatné. Podmienkou účasti v Súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek
iného vkladu.
1.6 Získanie akejkoľvek výhry podľa článku 3.2 je podmienené registráciou v Provence Beauty Club (už
založenou či novozaloženou) zahŕňajúcou akceptáciu Podmienok členstva v PBC.
2. Pravidlá a mechanizmus Súťaže
2.1 Súťaž prebieha prostredníctvom uverejňovania súťažných otázok na Facebookových stránkach
Organizátora: https://www.facebook.com/loccitane.sk/
2.2 Súťažná otázka bude publikovaná v priebehu Súťaže vždy o 17.30 hod. SEČ.
2.3 Na otázku existuje vždy jedna správna odpoveď.
2.4 Správnu odpoveď treba prezradiť asistentke predaja v niektorej z vybraných kamenných predajní
L’OCCITANE.
2.4.1 Vybrané kamenné predajne, ktoré sa zúčastňujú Súťaže:
Adresa

OC

Aupark Bratislava
Eurovea Bratislava
Central Bratislava

Einsteinova 18
Pribinova 8
Metodova 6

Bratislava
Bratislava
Bratislava

851 01
811 09
821 08

2.5 Ak je súťažiaci so správnou odpoveďou v predajni ako prvý (rozumie sa okamih prezradenia správnej
odpovede asistentke predaja), získava hlavnú výhru vo forme výrobku L’OCCITANE z príslušného okienka
Adventného kalendára L’OCCITANE.
2.6 Každý nasledujúci súťažiaci so správnou odpoveďou získava nárok na 10% zľavu z predajnej ceny 1
balenia výrobku L’OCCITANE, o ktorý sa v danom dni súťažilo.
2.6.1 Túto zľavu možno uplatniť do 17.30 hod. SEČ nasledujúceho dňa, teda do vyhlásenia ďalšej súťažnej
otázky.

3. Výhry
3.1 Výhry v Súťaži zaisťuje Organizátor, teda L'OCCITANE Central Europe s.r.o.
3.2 Výhry v Súťaži majú 2 úrovne a Organizátor si vyhradzuje právo ich v priebehu Súťaže meniť.
- Hlavná výhra: Každý deň 3x plnohodnotný výrobok L’OCCITANE (v každej vybranej kamennej predajni
1x).
- Nasledujúca výhra: Zľava 10 % na výherný výrobok (1 balenie pre 1 súťažiaceho) platiaca 24 hodín.

4. Postup pri odovzdávaní výhry
4.1 Výhercom hlavnej ceny sa stáva vždy prvý súťažiaci, ktorý sa so správnou odpoveďou dostaví do
niektorej vybranej kamennej predajne (rozumie sa okamih prezradenia správnej odpovede asistentke
predaja).
4.2 Výhercom zľavy 10 % sa stáva každý súťažiaci, ktorý sa so správnou odpoveďou dostaví do vybranej
kamennej predajne v nasledujúcom poradí po prvom výhercovi.
4.3 Cenu nemožno vymeniť za hotovosť alebo za akúkoľvek inú cenu.
4.4 Cena môže byť odovzdaná iba výhercovi.
4.5 Ak výherca nespĺňa podmienky stanovené v bodoch 1.3, 1.6 pravidiel, nemá právo na výhru.
4.6 Odovzdávanie hlavnej výhry vrátane podoby výhercu môže byť fotodokumentované a následne
zverejnené na Facebookových stránkach Organizátora. Výherca udeľuje súhlas s týmto užitím, a to na
dobu piatich rokov od skončenia Súťaže.
4.7 Počas odovzdávania výhry bude výherca vyzvaný, aby podpísal potvrdenie o prevzatí výhry, inak
výhru stráca.

5. Záverečné ustanovenia
5.1 Účasťou v Súťaži účastník potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky, ktoré ho oprávňujú na účasť v nej, a
súhlasí s jej Pravidlami a podmienkami.
5.2 Organizátor má právo vylúčiť účastníkov zo Súťaže v prípade, že zistí porušenie týchto Pravidiel zo
strany účastníka, ich zneužitie alebo jednanie k ujme Organizátora, v rozpore s platnými predpismi a
dobrými mravmi.
5.3 Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž predčasne ukončiť (nevyhlásiť ďalšiu súťažnú otázku).
Organizátor nie je voči súťažiacim zaviazaný. Vyhradzuje si právo kedykoľvek robiť ďalšie rozhodnutia vo
všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane zmeny Pravidiel a podmienok,
ukončenia, prerušenia Súťaže, pozastavenia Súťaže alebo vylúčenia súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na
akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým z dôvodu nedodržania Pravidiel a podmienok alebo pri
podozrení z nezákonného jednania alebo iného chybného správania zo strany súťažiaceho.

5.4. Pravidlá a podmienky v plnom znení sú uverejnené na webe Organizátora http://sk.loccitane.com/ a
dostupné na nahliadnutie vo vybraných kamenných predajniach (2.4.1).
5.5 Súťažiaci dáva svojou účasťou súhlas k tomu, aby Organizátor spracoval jeho osobné údaje (podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a týmto
udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely vianočnej akcie spoločnosti
L´OCCITANE Cental Europe s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.

