Úplne znenie pravidiel
"VERNOSTNÉHO PROGRAMU PRODUKTOVEJ RADY DR. WEISS"
Účelom tohto štatútu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže "Vernostného programu produktovej rady Dr.
Weiss" (ďalej ako "vernostný program"). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá
uvedeného vernostného programu vo vzťahu k spotrebiteľom - účastníkom. Výňatky z tohto štatútu či skrátené
pravidlá vernostného programu uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívnu
povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tohto vernostného programu. Tento štatút môže byť pozmenený
len formou písomných dodatkov odsúhlasených usporiadateľom.
1. USPORIADATEĽ
1.1. Usporiadateľ tohto vernostného programu je Simply You Slovakia s.r.o.
so sídlom Kysucká cesta 3, Žilina 010 01, IČO: 35 851 686, DIČ: SK2020202932,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50288/L
(ďalej ako "usporiadateľ").

2. DOBA TRVANIA A ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI VERNOSTNÉHO PROGRAMU
2.1. Vernostný program prebieha na území Slovenskej republiky od 1.7.2013 do odvolania usporiadateľa
(ďalej ako "doba trvania vernostného programu").
2.2. Usporiadatelia si vyhradzujú právo po dobu trvania vernostného programu kedykoľvek i bez udania
dôvodov predĺžiť či skrátiť dobu trvania vernostného programu, pravidlá vernostného programu zmeniť alebo
vernostný program zrušiť a to bez nároku účastníkov na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu nákladov spojených s
ich účasťou vo vernostnom programe.

3. ÚČASTNÍCI VERNOSTNÉHO PROGRAMU
3.1. Vernostného programu sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou
adresou na území Slovenskej republiky (ďalej ako "účastníci").
3.2. Do vernostného programu budú zaradení tí účastníci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky. Osoby
nespĺňajúce podmienky účasti vo vernostnom programe alebo jednajúci v rozpore s pravidlami nebudú do
vernostného programu zaradení.
3.3. Z účasti vo vernostnom programe sú vylúčené osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k
usporiadateľovi a k ďalším právnickým alebo fyzickým osobám podieľajúcim sa na príprave a realizácií
vernostného programu, ako i ich rodinní príslušníci a osoby im blízke.

4. PRINCÍP A PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU
4.1. Účastníkom vernostného programu sa stáva každá osoba podľa čl. 3 týchto pravidiel, ktorá
dohromady v jednej obálke zašle na adresu Simply You Slovakia, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, 5 čiarových
kódov z akéhokoľvek výrobku Dr. Weiss spoločne s listinou obsahujúcou kompletné údaje účastníka, t.j. meno,
priezvisko, vek, adresu, telefónny kontakt, e-mail a podpis (ďalej ako "prihláška").

4.2. Každý účastník, ktorý splnil pravidlá vernostného programu, obdrží zdarma 1 výrobok z produktovej
rady Dr. Weiss, ktorý si sám vyberie a vybraný výrobok uvedie na prihláške (ďalej ako "výrobok zdarma").
4.3. Aktuálne platné portfólio výrobkov, z ktorých možno výrobky zdarma vyberať, je k nahliadnutiu na
www.drweiss.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo tento zoznam výrobkov zmeniť a to i spätne.
4.4. Účastník sa môže do vernostného programu zapojiť opakovane, vždy keď splní podmienky účasti.
4.5. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické, organizačné či iné problémy spojené s
doručovaním prihlášky vzniknuté na strane účastníka či doručovateľa. Usporiadateľ neprijme do vernostného
programu zásielky odoslané účastníkom ako nevyplnené alebo nedostatočne vyplnené.

5. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
5.1. Svojou účasťou v tomto vernostnom programe účastník potvrdzuje, že sa s týmito pravidlami
zoznámil a že s nimi súhlasí a bude ich dodržiavať.
5.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o akýchkoľvek otázkach spojených s týmto vernostným
programom a sporoch či pochybnostiach ohľadne pravidiel tohto vernostného programu.
5.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť vybrané výrobky zdarma inými výrobkami obdobného typu
a odpovedajúce hodnote.
5.4. Výrobky zdarma nie je možné reklamovať, ani meniť ich druhy či prevedenie. Na výrobok zdarma
nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. V rámci tohto vernostného programu nemôže byť v žiadnom
prípade poskytnuté náhradné plnenie a je vylúčené, aby hodnota výrobku zdarma bola vyplatená v hotovosti.
5.5. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výrobku zdarma v
prípade zmeny bydliska účastníka. Usporiadateľ takisto nezodpovedná za nedoručenie, príp. za omeškanie pri
doručení výrobku zdarma z dôvodov spočívajúcich na strane účastníka. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu,
poškodenie, zničenie, nedoručenie alebo neskoré doručenie výrobku zdarma z dôvodov spočívajúcich na strane
subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované. Ak sa vráti doručovaná zásielka s výrobkom zdarma
od adresáta z dôvodu, že ju neprevzal včas, odmietol prevziať, alebo sa na mieste uvádzanej adresy nezdržuje,
stráca účastník na výrobok zdarma nárok.
5.6. Účasťou vo vernostnom programe vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami vernostného
programu. Zároveň účastník udeľuje svoj súhlas podľa zákona č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení
neskorších predpisov, aby nižšie uvedený správca spracovával osobné údaje súťažiacim uvedené za účelom
ponúkania obchodu a služieb a s ich poskytnutím ďalšiemu správcovi za účelom ponúkania obchodu a služieb.
Udelenie súhlasu je dobrovoľné a vzťahuje sa tiež na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Kupujúci môže tento súhlas písomnou formou kedykoľvek bezplatne na adrese
správcu odvolať. Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Simply You Slovakia s.r.o.
so sídlom Kysucká cesta 3, Žilina 010 01, IČO: 35 851 686, DIČ: SK2020202932, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50288/L. Udelenie vyššie
uvedeného súhlasu súťažiaceho je dobrovoľné a na spracovaní jeho osobných údajov sú založené podstatné
princípy tohto vernostného programu.
5.7. Pravidlá vernostného programu a ďalšie informácie o vernostnom programe sú po dobu konania
vernostného programu k dispozícii na www.drweiss.sk.

