Súťažné podmienky
Anketa „Úvery pre SVB“

Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:
31 335 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 479/B,
Oddiel: Sa (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „PSS“).

Predmet súťaže
Predmetom súťaže je zodpovedanie otázok v ankete „Úvery pre SVB“, uverejnených na
webovej stránke vyhlasovateľa súťaže na www.pss.sk/svb-anketa.html

Termín súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne od 10. 4. 2017 do 14. 5. 2017. Súťažné podmienky budú
zverejnené na www.pss.sk/svb-anketa.html
Výhra
Výhry budú peňažné – 100 € na účet Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
(ďalej len „SVB“).
Počet výhercov bude 3. Vyplatenie hodnoty peňažnej výhry výhercovi v hotovosti alebo inou
formou je vylúčené.
Pravidlá súťaže
Účastníkom súťaže môže byť návštevník webovej stránky www.pss.sk/svb-anketa.html štatutárny zástupca SVB, ktorý v termíne súťaže odpovie na všetky zverejnené anketové
otázky, uvedie svoje meno a priezvisko ako štatutárneho zástupcu, názov, sídlo, IČO a
e-mailovú adresu SVB a odošle vyplnenú anketu kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Každé SVB
sa prostredníctvom svojho zástupcu môže do súťaže zapojiť len raz.
Zo všetkých respondentov budú vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí v prípade, ak splnia všetky
podmienky súťaže, získajú od PSS pre svoje SVB peňažnú výhru 100 €.

Žrebovanie
Žrebovanie sa uskutoční dňa 19. 5. 2017 v sídle vyhlasovateľa súťaže za prítomnosti
zamestnancov PSS.
Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom do 5 pracovných dní od žrebovania.
Peňažná výhra bude výhercovi poukázaná na ním určený účet SVB – Bežný účet alebo účet
Fondu prevádzky, údržby a opráv do 30. 6. 2017.
V prípade, že sa vyhlasovateľovi súťaže nepodarí s výhercom do 30 dní od žrebovania
skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorá mu bola poskytnutá, resp. výherca
neposkytne potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania výhry, stráca výherca nárok na výhru.
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá sa žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nepravdivými
údajmi poskytnutými účastníkom súťaže.

Zdanenie výhry
Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani
z príjmov č. 595/2003, Z. z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu.

Osobitné ustanovenia
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo
zrušiť. Každá zmena je účinná jej zverejnením na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. Na
výhru nie je právny nárok. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a obchodní zástupcovia
PSS. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými
ustanoveniami.

