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2. cena
softshellová bunda

3. cena
fleecová bunda
PROAUTO

1. cena
elektrická kolobežka
Xiaomi Electric Scooter Essential

Podmienky súťaže:
1. nakúp v novej predajni AUTOTECHNA BARÁNEK 		
Liptovský Mikuláš od 01.10.2021 do 31.11.2021,
2. zaregistruj sa do AUTOTECHNA KLUB-u.

Pravidlá súťaže:
1.
Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže s názvom „NOVÁ PREDAJŇA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – SÚŤAŽ“
je spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o., so sídlom Stráž 3, 960 01 Zvolen, IČO:
43880533, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel:
Sro, vložka číslo: 14022/S. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže:
2.

Trvanie súťaže: 01.10.2021 – 31.11.2021

3.
1.
2.
3.

Výhry
Cena – elektrická kolobežka XIAOMI ELECTRIC SCOOTER ESSENTIAL
Cena – softshellová bunda AUTOTECHNA/KYB
Cena – fleecova bunda PROAUTO

4.
Podmienky súťaže
•
Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý počas trvania súťaže nakúpi v predajni AUTOTECHNA BARÁNEK v Liptovskom Mikuláši, zaregistruje sa do
AUTOTECHNA KLUB-u a zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov. (Pre zaradenie
do súťaže je potrebné poskytnutie e-mailu, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade výhry).
•
Žrebovanie sa uskutoční za účasti 2 zástupcov usporiadateľa súťaže v sídle AUTOTECHNA BARÁNEK vo Zvolene do dvoch týždňov od ukončenia súťaže.
•
Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené mailom/telefonicky najneskôr do
31.12.2021.
5.
Odovzdanie výhry
Pred odovzdaním výhry bude výhercov kontaktovať zástupca spoločnosti AUTOTECHNA
BARÁNEK. Výhra bude odovzdaná výhercovi do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže priamo na predajni AUTOTECHNA BARÁNEK v Liptovskom Mikuláši.
6.
Osobné údaje
Účastník súťaže dáva svojou účasťou v súťaži súhlas spoločnosti AUTOTECHNA BARÁNEK
s.r.o. so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne
číslo, emailová adresa pre účely účasti v súťaži spojené s vyhodnotením, žrebovaním,
oznámením výsledkov, odovzdaním výhier výhercom, ako aj na marketingové účely (t.j. za
účelom propagácie značky a produktov AUTOTECHNA BARÁNEK).
7.
Zodpovednosť organizátora
•
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.
•
Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť pravidlá tejto súťaže.
Vo Zvolene dňa 17.09.2021

