
 

 

Úplné pravidlá súťaže 
„Vyhraj outfit Nebbia!“ 
Slovenská republika 

(ďalej len „Súťaž“) 
 
Usporiadateľ súťaže  
Usporiadateľom súťaže je Ehrmann Praha s.r.o. so sídlom Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, Česká 
republika; IČO: 29148294, vedená Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 203410 (ďalej len 
„Usporiadateľ“).  
 
Organizátor súťaže  
Organizátorom súťaže 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 19. septembra 2022 00:00:01 do 31. októbra 2022 23:59:59 vrátane, (ďalej len „Obdobie 
konania súťaže“) na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“). 
 
II. Súťažné výrobky 
Súťaž platí pre všetky výrobky značky Ehrmann High Protein označené i neoznačené súťažnou 
etiketou (ďalej len „Súťažné výrobky“).  
 
Príklad označeného výrobku   Príklad neoznačeného výrobku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Účastníci súťaže  
Účastníkom Súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky 
(ďalej len „Účastník“ alebo „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.  
Ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra sa 
neodovzdá a prepadne v prospech Usporiadateľa súťaže.  
 
V prípade Súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo Súťažiaci povinní predložiť súhlas zákonného zástupcu 
podľa ust. §32 občianskeho zákonníka, a to pre účasť v Súťaži, aj pre prípadné prevzatie výhry. Organizátor 
má právo kedykoľvek, najmä v prípade pochybností, požadovať doloženie tohto súhlasu v písomnej podobe.  
 
IV. Účasť v súťaži 
Účastník sa zapojí do Súťaže tak, že na jednu účtenku zakúpi akékoľvek 2 súťažné výrobky značky 
Ehrmann High Protein na mieste a v období konania súťaže (ďalej len „Súťažný nákup“), uschová si 
účtenku – daňový doklad preukazujúci uskutočnenie tohto súťažného nákupu (ďalej len „Súťažná účtenka“). 



 

 

 

 
Do Súťaže sa Súťažiaci môže zapojiť opakovane, vždy však s novou Súťažnou účtenkou! 
Jedna Súťažná účtenka = jedna webová registrácia. 
Ak bude Súťažná účtenka obsahovať viac ako 2 ks Súťažných výrobkov, možno sa s ňou zapojiť do Súťaže 
iba jedenkrát.  
 
Následne sa účastník zaregistruje do Súťaže v období konania Súťaže prostredníctvom webového formulára 
na www.vyhraj-outfit.com (ďalej len „webová registrácia). Za Súťažiaceho sa považuje osoba, ktorej 
telefónne číslo je uvedené v registračnom formulári. Denne sa môže Súťažiaci zaregistrovať 
maximálne päťkrát. 
 
Webová registrácia je platná až po vyplnení nasledujúcich údajov Súťažiaceho do registračného formulára:    
- meno a priezvisko 
- e-mailová adresa 
- mobilné telefónne číslo 
- dátum nákupu 
- číslo účtenky 
- scan (fotografia) účtenky 
 
Po odoslaní Webovej registrácie systém zobrazí Súťažiacemu informáciu o stave jeho účasti v Súťaži  
a ďalšom postupe. V prípade nesprávne zadanej Webovej registrácie bude Súťažiaci informovaný ihneď  
o chybe v registrácii s jej presným popisom. Takáto Webová registrácia nebude do Súťaže zaradená.  
 
Pre evidenciu Webovej registrácie v systéme technického správcu je vždy rozhodujúci okamih 
doručenia 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  
 
Súťažiaci je povinný uschovať si všetky originálne Súťažné účtenky, ktoré zaregistroval do Súťaže, 
pre prípad nutnosti overenia nároku na výhru.   
 
Pri výhrach bude Organizátor overovať platnosť nároku na výhru overením scanu (fotografie) účtenky 
a na základe splnenia podmienky nákupu min. 2 ks Súťažných výrobkov.  
V prípade pochybností má Organizátor právo požadovať predloženie originálov všetkých Súťažných účteniek, 
ktoré Súťažiaci poslal do súťaže. Súťažné účtenky, ktoré neobsahujú dátum a čas nákupu, sa nepovažujú za 
doklady spĺňajúce podmienky tejto súťaže. Ak Účastník nedoloží v stanovenej lehote do 14 dní od vyzvania 
príslušné súťažné účtenky na adresu AIRBUZZ s.r.o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, bude zo 
Súťaže bez náhrady vyradený. 
 
V prípade straty zásielky Súťažných účteniek Slovenskou poštou alebo inou prepravnou službou Organizátor 
nenesie žiadnu zodpovednosť. Odporúčame ich posielať ako Doporučený list a uschovať si podací lístok. 
Prípadné dôkazné bremeno pri pochybnostiach, či účtenka bola poslaná alebo nie, nesie zasielajúci. Preto 
výhercom odporúčame posielať doporučené listy a ponechať si originály účteniek. Súťažné účtenky budú po 
overení nároku na výhru poslané výhercovi späť do 14 dní po ich prijatí.  

http://www.vyhraj-outfit.com/


 

 

 

 
V. VÝHRY, URČENIE VÝHERCOV A ODOVZDANIE VÝHIER 

Denná výhra 

- Denná výhra = každú hodinu v čase od 8:00 do 20:00 elektronický voucher v hodnote 60 EUR na 
nákup outfitu značky Nebbia v e-shope www.nebbia.fitness/sk 

- Pre každý deň je určených 12 elektronických voucherov 
- Celkový počet denných výhier počas trvania Súťaže je 516 ks voucherov po 60 EUR, spoločných pre 

ČR a SR 
- Platnosť každého výherného vouchera je do 14. 11. 2022 

Určenie výhercov – Výhercovia sú určení podľa princípu tzv. šťastnej chvíľky. „Šťastnou chvíľkou“ sa 
rozumie časový okamih určený Usporiadateľom súťaže pred jej začatím vo formáte 
dátum/hodina/minúta/sekunda (napr. 19. 9. 2022 o 13.29:47). Šťastné chvíľky sú určené pre každý deň v čase 
od 8:00 do 20:00. Výhru môže získať Súťažiaci opakovane, ale len 1x denne. Za celé obdobie trvania Súťaže 
má nárok maximálne na 2 denné výhry. Opakovane možno súťažiť vždy s novou účtenkou. 

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.  
 
Ak dôjde k súčasnému doručeniu súťažnej registrácie niekoľkých Súťažiacich v rovnakej šťastnej chvíľke, 
rozhodujúcim kritériom na určenie Výhercu danej výhry je skorší dátum nákupu uvedený na Súťažnej účtenke. 
Rovnaký postup platí v prípade, ak nebude v danej šťastnej chvíľke doručená žiadna platná súťažná 
registrácia. Ak v danej šťastnej chvíľke nebude doručená žiadna platná súťažná registrácia, výhru získava 
Súťažiaci, ktorého platná súťažná registrácia bude doručená do systému ako prvá po uplynutí stanovenej 
šťastnej chvíľky.  
 
V prípade, ak by v súlade s týmto odsekom výhru získal súťažiaci, ktorému  podľa týchto pravidiel výhra 
nenáleží (napr. preto, že už prekročil maximálny počet možných výhier), nevzniká mu nárok na výhru  
a výhercom sa stáva odosielateľ Webovej registrácie doručenej ako ďalšej v poradí. 
 
Oznámenie o výhre, odovzdaní výhry – ak bude Súťažiacemu uznaný nárok na výhru, najneskôr do 3 
pracovných dní od určenia šťastnej chvíľky dostane SMS na telefónne číslo, ktoré uviedol v registračnom 
formulári s potvrdením o nároku na výhru a s informáciou o doručení výhry. Výherný elektronický voucher 
bude výhercovi poslaný na e-mail, ktorý uviedol v registračnom formulári.  
 
Týždenná výhra 
- Týždenná výhra = v každom súťažnom týždni budú vylosovaní 3 výhercovia elektronického 

vouchera na nákup outfitu značky Nebbia v hodnote: 400 EUR / 300 EUR / 100 EUR 
- Celkový počet týždenných výhier počas trvania Súťaže je 18 ks voucherov, spoločných pre ČR a SR 

6x voucher v hodnote 400 EUR 
6x voucher v hodnote 300 EUR 
6x voucher v hodnote 100 EUR 

- 1. súťažný týždeň: 19. 9. – 25. 9. 2022; 2. súťažný týždeň: 26. 9. – 2. 10. 2022;  
3. súťažný týždeň: 26. 9. – 2. 10. 2022; 4. súťažný týždeň: 10. 10. – 16. 10. 2022;  
5. súťažný týždeň: 17. 10. – 23. 10. 2022; 6. súťažný týždeň: 24. 10. – 31. 10. 2022. 

- Platnosť každého výherného vouchera je do 14. 11. 2022. 

http://www.nebbia.fitness/


 

 

 

 
Výhru môže získať Súťažiaci opakovane, ale len 1x týždenne v každom súťažnom týždni a maximálne 2x  
v období trvania súťaže. Opakovane možno súťažiť vždy s novou účtenkou.  

Určenie výhercov – Výhercovia sú určení na základe náhodného losovania Organizátorom Súťaže, teda 
automatizovaného náhodného výberu, keď zo všetkých platných registrácií systém náhodne vyberie troch 
výhercov. Losovanie prebehne vždy do 2 pracovných dní následujúcich po poslednom dni práve ubehnutého 
súťažného týžďňa. Ak by v súlade s týmto odsekom získal výhru Súťažiaci, ktorému podľa týchto pravidiel 
výhra nenáleží (napr. preto, že už prekročil maximálny počet možných výhier), nevzniká mu nárok na výhru  
a výhercom sa stáva odosielateľ webovej registrácie doručenej ako ďalšej v poradí. 
 
Oznámenie o výhre, odovzdaní výhry – ak bude Súťažiacemu uznaný nárok na výhru, bude najneskôr 
nasledujúci pracovný deň kontaktovaný prostredníctvom e-mailu. Výherný elektronický voucher bude 
výhercovi poslaný na e-mail, ktorý uviedol v registračnom formulári. Ak výherca nebude zastihnuteľný 
a nebude reagovať do 3 dní po zaslaní informačného e-mailu, vylosuje sa nový výherca. Výhra sa pošle 
po splnení všetkých podmienok na získanie výhry a po doložení platnej originálnej súťažnej účtenky / 
účteniek. 
 
Zrážkovú daň pre výhercov zo Slovenskej republiky odvádza výherca podľa zákona Slovenskej 
republiky.  
 
Garantovaná výhra pre každého  
Každý Súťažiaci, ktorý odošle platnú webovú registráciu a splní podmienky Súťaže, získava garantovanú 
výhru – elektronický voucher – kód na 10% zľavu na novú i nezľavnenú kolekciu značky Nebbia 
v e-shope www.nebbia.fitness/sk. 

Oznámenie o výhre, odovzdanie výhry – Každý súťažiaci s platnou webovou registráciou a spĺňajúci 
podmienky Súťaže dostane garantovanú výhru – elektronický zľavový kód. Zľavový kód dostane ihneď po 
platnom odoslaní svojej súťažnej webovej registrácie vo forme príslušného hlásenia na súťažnom webe.  
 
Platnosti kódov:  

- Pre súťažné obdobie 19. 9. až 2. 10. 2022 unikátny kód s platnosťou do 9. 10. 2022 
- Pre súťažné obdobie 3. 10. až 16. 10 2022 unikátny kód s platnosťou do 23. 10. 2022 
- Pre súťažné obdobie 17. 10. až 31. 10. 2022 unikátny kód s platnosťou do 7. 11. 2022 

 
Pre všetky typy výhier platí, že: 
Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než ktorú získal v Súťaži, ani 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 vybavujú aj prípadné reklamácie. 
Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú v súvislosti s používaním výhry ani 
s účasťou v Súťaži. 
Výhercovia nie sú povinní výhru prijať; v takom prípade výhra prepadne.  
Výhra prepadne aj vtedy, ak výherca nesplní podmienky pre jej poskytnutie. 
 
 
  

http://www.nebbia.fitness/


 

 

 

 
VII. OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účasťou v Súťaži berie súťažiaci na vedomie, že Usporiadateľ ako správca osobných údajov, má právo jeho 
osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v súťažnej registrácii (t. j. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, 
mobilné telefónne číslo, dátum nákupu, číslo účtenky, scan účtenky), prípadne ďalšie údaje uvedené 
Usporiadateľovi, spracovávať za účelom účasti v Súťaži, t. j. najmä za účelom realizácie Súťaže, 
vyhodnotenia Súťaže a rozoslania výhier, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie Súťaže a prípadnú 
kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov.  
 
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. Osobné údaje spracováva 
Usporiadateľ, Organizátor a technický správca. Technickým správcom je 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 odovzdať výhru. Spracovanie osobných údajov bude prebiehať 
automatizovane prostredníctvom Organizátora a Technického správcu súťaže.  
 
Ako subjekt údajov má súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú z právnych predpisov, ktoré 
môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo 
nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, 
ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracovávali, alebo ak sa 
zistí, že sa spracovávali protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť 
údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej sa spracovanie osobných údajov súťažiaceho ukončí, ak sa 
nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody spracovania údajov, ktoré prevažujú nad záujmami alebo 
právami a slobodami súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má 
súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad pre 
ochranu osobných údajov (uoou.sk). 
 
Ďalej súťažiaci odoslaním súťažnej registrácie vyjadruje svoj výslovný súhlas 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 Usporiadateľa i Organizátora. Tento súhlas 
účastník súťaže poskytuje na dobu 3 rokov odo dňa jeho udelenia. Poskytnutie osobných údajov na 
marketingové účely je dobrovoľné a nemá vplyv na účasť účastníka v Súťaži.  
 
Účastník má právo svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek odvolať,  
a to e-mailom na adrese info@airbuzz.cz. Odvolanie súhlasu je účinné v okamihu jeho doručenia 
Usporiadateľovi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
VIII. OSTATNÉ DOHODY  
Došlé registrácie sa zaznamenávajú pomocou technického zariadenia umožňujúceho zaznamenať dátum  
a čas prijatia a obsah registrácie. Pri prijatých súťažných registráciách sa vyhotoví záznam, ktorý obsahuje 
meno a priezvisko, e-mailovú adresu, tel. číslo, prípadne ďalší obsah doručenej registrácie. Takto získané 
informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov. 
 
Do Súťaže nebudú zaradené súťažné registrácie, ktoré budú zaslané v inom než v predpísanom formáte, 
súťažné registrácie doručené Usporiadateľovi mimo obdobia trvania Súťaže ani súťažné správy inak 
nespĺňajúce podmienky Súťaže.  
 
Technický správca, Organizátor ani Usporiadateľ nie sú zodpovední za funkčnosť sietí mobilných operátorov 
ani internetových sietí. 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a pravidlá tejto Súťaže, prípadne Súťaž 
zrušiť, prerušiť alebo odložiť, alebo predĺžiť obdobie trvania súťaže. Ďalej si Usporiadateľ vyhradzuje právo 
súťaž kedykoľvek ukončiť z dôvodu vyššej moci.  
Tento štatút môže byť zmenený len formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po 
vyhlásení Súťaže prípustné len po písomnom súhlase Usporiadateľa a Organizátora.  
 
Usporiadateľ Súťaže má právo kontrolovať všetky podmienky účasti v Súťaži a v prípade sporu posúdiť  
a s konečnou platnosťou rozhodnúť o každej otázke spojenej so Súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť 
ktoréhokoľvek účastníka zo Súťaže, ak by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci Súťaže konal v rozpore 
s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným konaním, alebo ak by akýmkoľvek spôsobom 
poškodzoval dobré meno Usporiadateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady 
nákladov a škody, ktoré by účastníkovi mohli vylúčením vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom Súťaže 
možno Usporiadateľovi poslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní 
od ukončenia Súťaže. Na námietky podané neskôr sa nebude brať ohľad. Rozhodnutie Usporiadateľa  
o námietke je konečné. 
 
IX. KONTAKTY  
Prípadné informácie získa každý súťažiaci na e-mailovej adrese: vyhraj-outfit@airbuzz.cz. Na e-mailové 
otázky bude zodpovedané v pracovných dňoch, vždy najneskôr do 5. pracovného dňa po ich doručení.      
 
Technický správca: Nilia Production, s.r.o., so sídlom Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČO: 
07036302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 293093, 
infolinka +420 731 929 780 v pracovných dňoch 9:00 ‒ 17:00, e-mail: info@nilia.cz. 
 
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas trvania Súťaže zverejnené v elektronickej 
podobe na webovej stránke www.vyhraj-outfit.com. 
Usporiadateľ aj Organizátor Súťaže si vyhradzujú právo súťažné pravidlá kedykoľvek v priebehu Súťaže 
upraviť.  
 
 
V Prahe dňa 4. 10. 2022. 
 
 
 
 

mailto:info@nilia.cz
http://www.vyhraj-outfit.com/


 

 

 

 
Zoznam súťažných výrobkov 

 
 

• High Protein pena 200 g: Hazelnut, Chocolate, Vanilla, Strawberry, Lemon  
• High Protein puding 200 g: Vanilla, Caramel, Columbian Coffee, Chocolate, Hazelnut, Manna Rice 
• High Protein dezert 200 g: Chocolate & Topping, Vanilla & Topping 
• High Protein jogurt 200 g: Cherry-Aronia, Blueberry, Raspberry-Pomegranate, Peach-Orange, 

Strawberry, Stracciatella 
• High Protein nápoj 250 ml: Chocolate, Caffe Latte, Pistacia, Banana 
• High Protein Skyr 150 ml: Strawberry, PassionFruit, Blueberry, Plain (white) 

 
 

Príklad označeného výrobku    Príklad neoznačeného výrobku 
 


