1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže s názvom „Jesenná premena s MDietou“ (ďalej len „Súťaž") je
spoločnosť :
Moda s.r.o. pod obchodnou značkou MDieta
MODA s.r.o.
Nám. SNP 37, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej
Bystrici, odd. Sro, vl.č.32394/S
IČO: 51003473, DIČ: 2120558286, IČ DPH: SK2120558286 podľa §4
2. Trvanie súťaže
Súťaž bude spustená 6.09.2019 a ukončená 30.09.2019
3. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:
• s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou: zamestnancov
Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").
4. Podmienky Súťaže
Podmienkou účasti v Súťaži je zaslanie správy na kontaktný mail info@mdieta.sk alebo zaslanie
súkromnej správy na facebookovú stránku MDieta https://www.facebook.com/modazv/ v znení:
Meno a priezvisko súťažiaceho, kontakt a správy „chcem sa zapojiť do premeny“.
Súťaž otázka bude zverejnená 09.09.2019 na facebookovej stránke MDieta a na webovej
stránke www.mdieta.sk v časti „články“.
Spomedzi všetkých súťažiacich bude vybraných 5 účastníkov, ktorí sa zúčastnia Jesennej
premeny. Vybraní účastníci budú do 7 pracovných dní kontaktovaní usporiadateľom súťaže.
Súťažné príspevky zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do výberu účastníkov.
Vulgárne a nevhodné komentáre budú odstránené a nebudú zaradené do súťaže. Účastník
Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel
bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.
5. Výhra
Výhercovia súťaže budú kontaktovaní prostredníctvom telefonátu alebo e -mailu
usporiadateľom súťaže. V prípade, že sa Výherca neprihlási do 2 pracovných dní od
kontaktovania usporiadateľom, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa
nepodarí skontaktovať s náhradníkom.

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh tovaru. Na Výhru sa
nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí
prebrať výhru jeho zákonný zástupca.
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov.

Výhrou sa v súťaži rozumie:
-

2 týždňový balíček na chudnutie MDieta, obsahujúci proteínové produkty určené na
redukciu váhy v hodnote 152,64 EUR
Telesná diagnostika na prístoji InBody spolu s konzultáciou zameranou na výživové
poradenstvo v hodnote 25,- EUR
50 % zľava na balíček ďalšej fázy diétneho plánu v hodnote min. 150,- EUR
(balíček po zľave 75,- EUR)

6. Podmienky prevzatia výhry
Po výbere výhercu je výherca povinný si osobne prevziať výhru na Nám. SNP 37 960 01 Zvolen
v priestoroch MDieta, ak sa usporiadateľ a výherca nedohodnú inak.
Prevzatím výhry výherca záväzne súhlasí s podmienkami prevzatia výhry:
- Účasť na úvodnej konzultácii s výživovými poradcami MDieta, ktorá prebehne v osobnom
styku
- Úvodné váženie a meranie za účelom zistenia aktuálneho telesného stavu výhercu na prístroji
InBody
- Fotografia celej postavy pred nastúpením na diétny program, po dohode s účastníkom bez
tvárovej časti.
- Zakúpenie si balíčka ďalšej fázy odporúčaného výživovými poradkyňami so zľavou 50 %
z predajnej ceny diétneho plánu.
- Záverečné fotografovanie „po premene“, po dohode s účastníkom bez tvárovej časti.
- Poskytnutie rozhovoru o priebehu diéty pre účely blogových článkov zverejňovaných na
webovej stránke www.mdieta.sk a facebookovej stránke MDieta po dohode s organizátorom
súťaže
V prípade ak výherca nesplní podmienky stanovené v bode 6., si usporiadateľ vyradzuje právo
na návrat finančnej čiastky výhry v hodnote 178,- EUR, ktorá vyjadruje cenu výherného
dvojtýždňového balíčka a telesnej diagnostiky na prístroji InBody.
6. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania,
ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu
pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade,
že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal
v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno
Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady
nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca
nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo
inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier,
nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.)
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadateľa
súťaže.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.
Zvolen, dňa 05.09.2019
Moda s.r.o.

