
Súťaž o CURAPROX Hydrosonic PRO
 
SÚŤAŽ prebieha v období od 11.5.2021 do 25.5.2021 (ďalej  len „súťažné obdobie“).  Do

súťaže sa môže zapojiť každý, kto pri nákupe v internetovom obchode Zerex.sk zadá kód

“CHCEMVYHRAT”.  Vyhlásenie  výhercu  prebehne  25.5.2021,  kontaktovať  ho  bude

Zákaznícke centrum Zerex.sk na telefónne číslo, ktoré výherca uvedie v objednávke. Výhra

bude výhercovi zaslaná poštou iba na území SR na adresu, ktorú uvedie v objednávke.

Výherca  je  povinný  prevziať  cenu,  resp.  umožniť  predanie  v  uvedenej  lehote.  Riadne

neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže Active Life Investments, s.r.o..

1 z vás môže vyhrať:

● CURAPROX Hydrosonic PRO   - hydrosonická zubná kefka (169,90 eur)

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, staršie

ako 18 rokov. Organizátorovi akceptuje súťažiaci tieto pravidlá a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účasťou v súťaži ďalej prejavuje každý účastník súťaže súhlas s publikovaním svojho mena,

a  príp.  fotografie  na  firemnej  stránke  Facebooku,  stránke  Instagramu  a  na  serveri

www.zerex.sk.  Účastník  súťaže  ďalej  dáva  Organizátorovi  súhlas  so  spracovaním  jeho

osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko,  telefónne  číslo  a  adresa,  eventuálne  iné

účastníkom  súťaže  poskytnuté  kontaktné  údaje,  za  účelom  realizácie  súťaže  a  tiež  k

marketingovým aktivitám Organizátora alebo iných osôb. Účastník súťaže tiež dáva súhlas s

použitím  telefónneho  čísla  použitého  pri  účasti  v  súťaži  pre  zasielanie  obchodných

oznámení Organizátora alebo iných osôb. Tieto súhlasy sú poskytnuté na dobu neurčitú a

účastník súťaže je oprávnený ich kedykoľvek odvolať. Účastník súťaže má právo na prístup

k  svojim  osobným  údajom.  Organizátor  si  vyhradzuje  právo  posúdiť  sporné  situácie

vzniknuté  v  priebehu  súťaže.  Výhra  v  súťaži  nie  je  súdne  vymáhateľná.  Organizátor  si

vyhradzuje  právo  kedykoľvek,  pred  i  behom  trvania  súťaže,  zmeniť  alebo  upraviť  tieto

pravidlá a podmienky súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne

zrušiť,  a  to  i  bez  uvedenia  dôvodu  a  poskytnutia  náhrady.  Zo  súťaže  sú  vylúčení

zamestnanci  Organizátora  a  ich  rodinní  príslušníci.  Facebook  ani  Instagram  nie  je

usporiadateľom, organizátorom, sponzorom ani partnerom súťaže a nie je s ňou ani žiadnym

iným spôsobom spojený.  Vstupom do súťaže sa všetci  účastníci  zaväzujú dodržiavať jej

pravidlá. 

V Bratislave dňa 11.5.2021.

Zerex.sk

https://zerex.sk/produkt/curaprox-hydrosonicka-kefka-hydrosonic-pro

