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ANKETA DOMA 1/2008  
spojená so žrebovaním 

 
 
1. Vyhlasovateľom ankety spojenej so žrebovaním je Prvá stavebná sporiteľňa,           

a. s., úsek marketingu. 
 
2. Predmetom týchto podmienok je stanovenie pravidiel ankety zverejnenej 

v časopise DOMa č. 1/2008, ktorá je spojená so žrebovaním.  
 
 

I. 
Termín konania súťaže / ankety 

 
1. Anketa spojená so žrebovaním bude prebiehať v čase od doručenia časopisu 

DOMa 1/2008 do 31.3.2008.  
 
 

II. 
Výhra 

 
1. Výhrou bude nepeňažná výhra, max. do 5 000 Sk. 
 
  1. cena  miniveža   do 5 000 Sk 
  2. cena  kuchynský robot  do 4 000 Sk 
  3. cena fén a žehlička na vlasy  do 3 000 Sk 
  4. cena sada náradia   do 2 000 Sk 
  5. cena USB kľúč   do 1 000 Sk 
  6. cena USB kľúč   do 1 000 Sk 
  7. cena USB kľúč   do 1 000 Sk 
  8. cena USB kľúč   do 1 000 Sk 
  9. cena USB kľúč   do 1 000 Sk 
10. cena USB kľúč   do 1 000 Sk 
 
2. Odovzdanie výhry zabezpečí úsek MAR. Výhru si výhercovia budú môcť prevziať  

osobne v ústredí PSS, a. s., v Bratislave, alebo im bude zaslaná poštou 
najneskôr do 30.4.2008. 

 
 

III. 
Pravidlá súťaže 

 
1. Do žrebovania bude zaradený každý čitateľ časopisu PSS, a. s, DOMa 1/2008, 

ktorý počas trvania súťaže odpovie najmenej na štyri otázky v anketovom lístku 
a vyplnený anketový lístok odošle najneskôr do 31.3.2008, vrátane, na adresu 
Redakcie časopisu DOMa, Pluhová 41, 831 03 Bratislava. Rozhodujúci bude 
dátum poštovej pečiatky. 
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IV. 
Žrebovanie 

 
1. Žrebovanie sa uskutoční do 11. apríla 2008 v centrále PSS, a. s. 
  
2. Vyžrebovaných bude 10 výhercov ankety.  
 
 

V. 
Zverejnenie výsledkov žrebovania 

 
1. Výhercovia budú o výhre informovaní písomne (e-mailom, príp. listom) do                 

3 pracovných dní od žrebovania. Zoznam výhercov bude zverejnený v časopise 
DOMa 2/2008 a na www.pss.sk.   

 
 

VI. 
Zdaňovanie výhier 

 
1. Výherca nemá daňovú povinnosť. Výhra je v zmysle Zákona č. 595/2003 § 9 

v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmov.  
 
 

VII. 
Osobité ustanovenia 

 
1. Z ankety spojenej so žrebovaním sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže. 
 


