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Úplné pravidlá súťaže 
„Life is funny, keď máš money“ 

Slovenská republika 
(ďalej len „súťaž“) 

 
 
Usporiadateľ súťaže  
Usporiadateľom súťaže v Českej republike je spoločnosť Kofola, a.s., so sídlem súp. č. 1, 013 15 
Rajecká Lesná, Slovenská republika, IČ: 36 319 198, IČ DPH: 2020141519, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10342/L, zastúpená: Daniel Buryš, 
podpredseda predstavenstva a Pavol Chalupka, člen predstavenstva (ďalej len „Usporiadateľ“). 
 
Organizátor súťaže  
Organizátorom súťaže ve Slovenskej republike je AIRBUZZ s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 
149 00  Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČO: 24260541, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, spisová značka 197631 (ďalej len „Organizátor“). 
 
I. Termín a miesto konania súťaže 
Súťaž prebieha od 1. septembra 2022 00:00:01 do 27. novembra 2022 23:59:59 vrátane 
(ďalej len „obdobie konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania 
súťaže“). Súťaž je rozdelená do 12 súťažných týždňov. 
 
1. súťažný týždeň................. 1. 9. – 11. 9. 2022 
2. súťažný týždeň................. 12. 9. – 18. 9. 2022 
3. súťažný týždeň................. 19. 9. – 25. 9. 2022 
4. súťažný týždeň................. 26. 9. – 2. 10. 2022 
5. súťažný týždeň................. 3. 10. – 9. 10. 2022 
6. súťažný týždeň................. 10. 10. – 16. 10. 2022 
7. súťažný týždeň................. 17. 10. – 23. 10. 2022 
8. súťažný týždeň................. 24. 10. – 30. 10. 2022 
9. súťažný týždeň................. 31. 10. – 6. 11. 2022 
10. súťažný týždeň................. 7. 11. – 13. 11. 2022 
11. súťažný týždeň................. 14. 11. – 20. 11. 2022 
12. súťažný týždeň................. 21. 11. – 27. 11. 2022 
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II. Súťažné výrobky 
Súťaž sa vzťahuje na produkty Semtex Energy v plechu so zlatým viečkom – Semtex 0,5 l a 
0,25 l: Original, Focus, High, Long, Flow, Fort3 C4ctus, Bloody Oran6e (ďalej len „súťažné 
výrobky“). Zoznam súťažných výrobkov je neoddeliteľnou prílohou týchto pravidiel. 
 
III. Účastníci súťaže  
Účastníkom súťaže smie byť iba fyzická osoba, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej 
republiky (ďalej len „účastník“ či „súťažiaci“).  
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora, partneri, zamestnanci 
všetkých spolupracujúcich spoločností, osoby im blízke podľa Občianskeho zákonníka a rodinní 
príslušníci v priamej línii. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom 
uvedených spoločností, alebo osoba jemu blízka, výhra sa neodovzdá a prepadne Usporiadateľovi 
súťaže.  
 
V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo súťažiaci povinní predložiť súhlas zákonného 
zástupcu v zmysle ust. §32 Občianskeho zákonníka, a to tak pre účasť na súťaži, ako aj pre 
prípadné prevzatie výhry. Organizátor je oprávnený kedykoľvek, najmä v prípade pochybností, 
požadovať doloženie tohto súhlasu v písomnej podobe.  
 
IV. Účasť na súťaži 
Účastník sa zapojí do súťaže tak, že kúpi 1 plechovku súťažného výrobku (ďalej len „súťažný 
nákup“) a v období konania súťaže sa zaregistruje prostredníctvom webovej stránky 
http://www.semtex-sutaz.sk/ (ďalej len „webová registrácia“). Za súťažiaceho sa považuje 
osoba, ktorej meno a priezvisko je uvedené v registračnom formulári. 
 
Webová registrácia je platná iba po vyplnení nasledujúcich údajov do registračného formulára:    
- meno a priezvisko,  
- e-mailová adresa súťažiaceho, 
- mobilné telefónne číslo súťažiaceho, 
- unikátny kód spod viečka. 
 
Ďalej má súťažiaci možnosť vytvoriť si vlastný účet pre zapojenie sa do hry o súťažný bonus. 
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Po odoslaní webovej registrácie systém súťažiacemu okamžite zobrazí informáciu o stave jeho 
účasti na súťaži a ďalšom postupe. V prípade nesprávne zadanej webovej registrácie bude 
súťažiaci informovaný ihneď o chybe v registrácii s jej presným opisom. Taká webová registrácia 
nebude do súťaže zaradená.  
Pre evidenciu webovej registrácie v systéme technického správcu je rozhodujúci vždy 
okamih doručenia webovej registrácie, nie okamih odoslania webovej správy.  
 
Odoslaním webovej registrácie súťažiaci vyhlasuje, že: 

- sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a že s nimi súhlasí; 
- udeľuje súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov a s využitím prejavov 

osobnej povahy podľa čl. VII. týchto pravidiel.  
 

Každá platná webová registrácia je automaticky zaradená do súťaže a žrebovania o hlavnú 
výhru. 
 
Súťažiaci sa môže registrovať aj opakovane, vždy však s novým unikátnym kódom spod viečka.  
1 registrácia = 1 unikátny kód spod viečka  
 

V. VÝHRY 

Hlavná výhra – 12× 4 000 € (12 ks 100 000 Kč alebo 4 000 € pre ČR a SR celkom) 

Ďalšie výhry 
 

1) Elektrobicykel MATE BIKE X Semtex (3 ks pre ČR a SR celkovo) 
2) PlayStation 5 (3 ks pre ČR a SR celkovo) 
3) Snowboard BURTON (3 ks pre ČR a SR celkovo) 
4) Gramofón CODA (3 ks pre ČR a SR celkovo) 
5) Reproduktor Sony SRS-XE200 (36 ks pre ČR a SR celkovo) 

Garantovaná výhra – za každú registráciu  

- 10 % zľava do e-shopu Semtex  
- zľava platná do 31. 3. 2023 
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Bonusová výhra – za nazbieranie 6 bodov 
- každá registrácia = 1 bod 
- po 6 nazbieraných bodoch dostaneš automaticky e-mailom kód na zľavu 20 % do e-shopu 

Semtex Republic 
- pre bonusovú výhru je podmienkou založenie vlastného účtu v rámci registrácie  
- zľava platná do 31. 3. 2023 

 
Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než získal v súťaži, či na iné protiplnenie, a 
to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry. 
 
Usporiadateľ nezodpovedá za výhry dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa 
riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie. Usporiadateľ ani 
Organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú v súvislosti s používaním výhry či s účasťou 
na súťaži. 
 
 
VI. VÝBER VÝHERCOV, OZNÁMENIE O VÝHRE A ODOVZDANIE VÝHRY 
 
Výhercovia vecnej výhry (PS5, BIKE MAKE X, Gramofón CODA, Snowboard Burton, 
Bluetooth reproduktor SONY XE 200) sú určení princípom tzv. „šťastnej chvíľky“. „Šťastnou 
chvíľkou“ sa rozumie časový okamih určený Usporiadateľom súťaže pred jej začatím vo formáte 
dátum/hodina/minúta/sekunda (napr. 4. 9. 2022 13:29:47). Vedľajšiu výhru môže získať 
súťažiaci max. 1×.  
 
Výhercom sa stane ten účastník súťaže, ktorého webová registrácia bude doručená do systému 
v okamihu šťastnej chvíľky a zároveň riadne splní všetky podmienky tejto súťaže.  
 
V prípade, že dôjde k súčasnému doručeniu súťažnej registrácie niekoľkých súťažiacich v rovnakú 
šťastnú chvíľku, je rozhodujúcim kritériom pre určenie výhercu pre príslušnú výhru abecedné 
poradie priezviska týchto súťažiacich. Rovnako sa postupuje v prípade, keď nebude v danú šťastnú 
chvíľku doručená žiadna platná súťažná registrácia. 
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Ak nebude v danej šťastnej chvíľke doručená žiadna platná súťažná registrácia, príslušnú výhru 
vyhráva súťažiaci, ktorého platná súťažná registrácia bude doručená do systému ako prvá po 
uplynutí stanovenej šťastnej chvíľky.  
 
V prípade, že by v súlade s týmto odsekom výhru získal súťažiaci, ktorý podľa týchto pravidiel 
výhru získať nemôže (napr. preto, že už prekročil maximálny počet daných výhier, ktoré môže 
získať), nevzniká mu nárok na výhru a výhercom sa stáva odosielateľ webovej registrácie 
doručenej ako ďalšia v poradí. 
 
Ak súťažiaci trafí šťastnú chvíľku, bude automaticky vyzvaný na zaslanie svojej poštovej adresy 
pre doručenie výhry elektronicky na e-mail semtex-soutez@airbuzz.cz.  
 
Vedľajšie výhry budú výhercom zaslané poštou či prepravnou službou na adresu, ktorú súťažiaci 
uviedol v e-maile najneskôr 30 dní od uznania nároku na výhru, pokiaľ s ohľadom na priebeh 
distribúcie výhier Usporiadateľ neurčí inak.  
 
Výhercovia nie sú povinní výhru prijať; v takom prípade výhra prepadá. Výhra prepadá aj v 
prípade, keď výherca nesplní podmienky pre jej poskytnutie. 
 
 
Výhercovia hlavnej výhry 100 000 Kč sú stanovení na základe náhodného žrebovania, teda 
automatizovaného náhodného výberu, keď zo všetkých platných registrácií systém náhodne 
vyberie každý týždeň jedného výhercu. Žrebovanie prebehne prvýkrát 12. 9. 2022 a ďalej vždy v 
pondelok za uplynulý týždeň. Výhercovia budú najneskôr nasledujúci pracovný deň po žrebovaní 
telefonicky informovaní o výhre, ďalej im bude zaslaný e-mail s podrobnými inštrukciami na 
adresu, ktorú uviedli v registračnom webovom formulári. Ak nebude výhercu možné zastihnúť a 
nebude reagovať do 3 dní od zaslania informačného e-mailu, bude vyžrebovaný nový výherca.  
 
Výhra bude odovzdaná po splnení všetkých podmienok na získanie výhry. Podrobnosti odovzdania 
budú dohodnuté individuálne. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať; v takom prípade výhra 
prepadá. Výhra prepadá aj v prípade, keď výherca nesplní podmienky pre jej poskytnutie. 
 
Záverom súťažného týždňa sa registrované kódy anulujú, platia iba pre súťažný týždeň, v ktorom 
sa spotrebiteľ zaregistroval. 
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VII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účasťou na súťaži Súťažiaci berie na vedomie, že Usporiadateľ ako Prevádzkovateľ osobných 
údajov je oprávnený spracúvať jeho/jej osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v registrácii 
do súťaže (t. j. vrátane mena, priezviska, e-mailu, telefónneho čísla a kód z viečka) alebo iné 
údaje oznámené Usporiadateľovi s cieľom účasti na súťaži, t. j. najmä s cieľom realizácie súťaže, 
vyhodnotenia a distribúcie výhier, a to v čase potrebnom na organizáciu súťaže a možnú kontrolu 
verejnoprávnymi subjektmi. Súťažiaci dáva súhlas, že v prípade výhry môže Usporiadateľ a 
Organizátor zverejniť jeho osobné údaje v rozsahu meno, Prvé písmeno priezviska a mesto na 
súťažných stránkach. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Usporiadateľom, ako 
správcom a ďalej Organizátorom a technickým správcom, spol. Nilia Production, s.r.o., IČO 
07036302. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Bez ich poskytnutia 
však nie je možné zaistiť účasť v Súťaži a odovzdanie výhry. 
 
Patrí sem právo i) na prístup k osobným údajom, ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých 
osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov, iii) na vymazanie osobných údajov, 
ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, 
alebo ak sa zistí, že boli spracované nezákonne, iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
v) na prenosnosť údajov a vi) právo namietať, po uplynutí ktorého sa spracúvanie osobných 
údajov Súťažiaceho ukončí, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na 
spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak 
sú dôvodom na vymáhanie právnych nárokov. Súčasne má Súťažiaci možnosť podať sťažnosť 
dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov 
(uoou.sk). 
 
Okrem toho Súťažiaci registráciou do súťaže výslovne súhlasí s úplnými pravidlami súťaže.  
 
Súťažiaci môže na základe svojho súhlasu poskytnutého v rámci súťažnej registrácie alebo 
kedykoľvek neskôr udeliť Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679, Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a príslušnými 
vnútroštátnymi predpismi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, 
priezvisko, telefónne číslo a e-mail, doručovacia adresa, na marketingové účely, t. j. na ponuku 
výrobkov a služieb spoločnosti Kofola, a.s. Tento súhlas udeľuje Účastník súťaže na obdobie 3 
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rokov odo dňa jeho udelenia. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné 
a nemá vplyv na účasť Účastníka na súťaži.  
 
Účastník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov na 
marketingové účely e-mailom na adresu info@airbuzz.cz. Odvolanie súhlasu nadobúda účinnosť 
okamihom jeho doručenia Usporiadateľovi.  
 
Osoba poskytujúca súhlas ako dotknutá osoba má zo zákona nárok na tieto práva, ktoré vyplývajú 
z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Patrí sem právo i) na prístup k osobným 
údajom, ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a na doplnenie neúplných 
osobných údajov, iii) na vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na 
účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované 
nezákonne, iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v) na prenosnosť údajov a vi) právo 
namietať, po uplynutí ktorého sa spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončí, pokiaľ sa 
nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad 
záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak sú dôvodom na vymáhanie právnych 
nárokov. Súčasne má Súťažiaci možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v 
Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (uoou.sk). 
 
Spracovanie osobných údajov bude prebiehať automaticky prostredníctvom Prevádzkovateľa a 
technického správcu súťaže.  
 
VIII. DALŠIE USTANOVENIA 
Doručené registrácie sa zaznamenávajú pomocou technického zariadenia umožňujúceho 
zaznamenať dátum a čas prijatia spolu s obsahom registrácie. Pre prijaté súťažné registrácie sa 
vyhotoví záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko, kód z viečka, e-mailovú adresu a prípadne 
ďalší obsah doručenej registrácie. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov. 
 
Do súťaže nebudú zaradené súťažné registrácie zaslané v inom ako predpísanom formáte, súťažné 
registrácie doručené Usporiadateľovi mimo trvania súťaže či súťažné správy inak nespĺňajúce 
podmienky súťaže. 
Technický správca, Organizátor ani Usporiadateľ nie sú zodpovední za funkčnosť sietí mobilných 
operátorov či internetových sietí. 
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Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky alebo pravidlá tejto súťaže, alebo 
zrušiť, prerušiť alebo odložiť súťaž, alebo predĺžiť Trvanie súťaže. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje 
právo súťaž kedykoľvek ukončiť z dôvodov vyššej moci.  
Tieto stanovy sa môžu meniť a dopĺňať len vo forme písomných zmien a doplnení týchto stanov. 
Ich zmeny sú povolené po vyhlásení súťaže len s písomným súhlasom Usporiadateľa a 
Prevádzkovateľa.  
 
Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu 
posúdiť a v konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke súvisiacej so súťažou. 
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo súťaže v prípade, že takýto Účastník 
poruší pravidlá, koná v súťaži v rozpore s dobrými mravmi, pokúsi sa získať výhry podvodným 
konaním alebo akýmkoľvek spôsobom poškodí dobrú povesť Usporiadateľa, alebo má dôvodné 
podozrenie z týchto činností, bez náhrady na kompenzáciu nákladov alebo škôd, ktoré by mohlo 
Účastníkovi vzniknúť jeho/jej vylúčením. Akékoľvek námietky voči priebehu súťaže môžu byť 
Usporiadateľovi zaslané písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných 
dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa neberú do úvahy. Rozhodnutie 
Usporiadateľa o námietke je konečné. 
 
IX. KONTAKTY  
Prípadné informácie získa každý súťažiaci na e-mailovej adrese semtex-soutez@airbuzz.cz. Na e-
mailové otázky sa bude odpovedať v pracovných dňoch, vždy max. do 2. pracovného dňa od ich 
doručenia. 
 
O súťaži informujú na miestach predaja propagačné materiály, webové stránky a FB Semtex. 
 
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas trvania súťaže zverejnené 
v elektronickej podobe na webovej stránke www.semtex-sutaz.sk. 
 
V Prahe dňa 1. 9. 2022 
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Zoznam súťažných produktov 

 
SEMTEX – 0,5 l a 0,25 l – ORIGINAL, FOCUS, HIGH, LONG, FLOW, FORT3 C4CTUS, BLOODY 
ORAN6E 
 


