Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Vyhraj zájazd do New
Yorku“ vznení platnom od 10. 2.2020

I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Vyhraj zájazd do New Yorku“ je spoločnosť Kiing s.r.o.,
so sídlom M. R. Štegánika 58, Zvolen, zapísaná v OR okresného súdu Banská Bystrica. Vložka
číslo: 439/S. oddiel: Sro, ktorá prevádzkuzje cestovnú kanceláriu USAexperts.
2. Spoluorganizátorom súťaže „Vyhraj zájazd do New Yorku“ je spoločnosť A SMS, s.r.o., Šuleková 70,
811 03 Bratislava,, IČO: 35 830 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel
Sro, vložka 25950/B, ktorá zabezpečuje technickú realizáciu súťaže prostredníctvom SMS platformy
(ďalej vtexte len „provider sms brány“).
3. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Vyhraj zájazd do New Yorku“ (ďalej v texte
len „Súťaž“) zverejnené na webovej stránke www.usaexperts.sk, www.facebook.com/USAexperts.sk,
www.instagram.com/usaexperts/ Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto
Štatútom v čase jej trvania na webovej stránke www.usaexperts.sk.
4. Cieľom Súťaže je zvýšenie povedomia o službách poskytovaných našou cestovnou kanceláriou
5. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja zájazdou a zvýšenie všeobecného
povedomia o činnosi našej CK a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.Termíny konania súťaže a účastníci súťaže

1.Súťaž sa koná od 10.2.2020 do 10.4.2020.
2. Účastníkom súťaže je každý, kto sa do súťaže zaregistruje prostredníctvom SMS správy odoslanej
zo SIM karty ktoréhokoľvek slovenského mobilného operátora na číslo 6661 v tvare ZAJAZD.
Registračná SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare sa považuje za platnú súťažnú
SMS správu, a bude potvrdená spätnou SMS správou. Cena spätnej SMS správy je 1,00 € s DPH.
3. V prípade súťažiacich, ktorí vlastnia SIM karty mobilného operátora s predplateným kreditom, je pre
jednu registráciu v Súťaži potrebné vlastniť minimálny bežný kredit vo výške 1,10€, pričom Bonusový
kredit operátora (pokiaľ ho poskytuje) nie je možné pre účely účasti v Súťaži použiť.
4. Žrebovanie jedného súťažiaceho bude prebiehať náhodným výberom prostredníctvom SMS
platformy, a to naslednujúci deň po skončení súťaže, teda 11.4.2020. Do žrebovania budú zaradené
všetky platné súťažné SMS správy prijaté počas konania súťaže, ktoré boli potvrdené spätnou SMS
správou.
5. Následné telefonovanie vyžrebovanému súťažiacemu bude realizované 11.4.2020

6. Do Súťaže sa môže zapojiť každý, kto súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami
špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
7. Výherca má možnosť zakúpiť učasť zájazdu dalšej osobe za zvýhodnenú cenu.
10. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločnosti Kiing s.r.o,
A SMS, s.r.o., ako aj zamestnanci všetkých subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na príprave a
realizácii Súťaže.

III.Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, sťažnosti

1. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže tak, že sa zaregistruje prostredníctvom SMS správy odoslanej zo
SIM karty ktoréhokoľvek slovenského mobilného operátora na číslo 6661 v tvare ZAJAZD. Registračná
SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare sa považuje za platnú súťažnú SMS správu,
a bude potvrdená spätnou SMS správou(ďalej vtexte len „registrácia do Súťaže“). Cena spätnej SMS
správy je 1,00 € s DPH.
2. V prípade súťažiacich, ktorí vlastnia SIM karty mobilného operátora s predplateným kreditom, je pre
jednu registráciu do Súťažepotrebné vlastniť minimálny bežný kredit vo výške 1,10€, pričom Bonusový
kredit operátora (pokiaľ ho poskytuje) nie je možné pre účely účasti vSúťaži použiť.
3.Registrácia do Súťaže je možná od 10. 2.2020 do 10.4.2020, podľa bodov 1 a2 článku II tohto Štatútu.
4. Registrácia do Súťaže je možná opakovane, a to zaslaním platnej súťažnej SMS správy,ktorá bude
potvrdená spätnou SMS správou, podľa bodov 1 až 3 tohto článku tohto štatútu.
5. Jednému vyžrebovanému súťažiacemu, podľa bodu 4 článku II tohto Štatútu, zatelefonujeme, podľa
bodu 5 článku II tohto Štatútu, a to na telefónne číslo z vyžrebovanej registračnej SMS správy.
11. Kiing s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, a to najmä spôsob registrácie do
Súťaže, spôsob zaradenia platných súťažných SMS správ do Súťaže, spôsob žrebovania, poče t
žrebovaní a/alebo ich čas, resp. celú mechaniku Súťaže.
12. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek
rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Kiing s.r.o. bez ohľadu na akékoľvek iné
dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
13. Kiing s.r.o. nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.
14.Kiing s.r.o. ani provider smsbrány nezodpovedajú za funkčnosť sietí mobilných operátorov,
telefónnych či internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu byť
použité pri Súťaži.
15.Kiing s.r.o. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok
súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v
rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu
a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru
neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
16.Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená
okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale

bola podaná po skončení Súťaže, Kiing s.r.o. o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej
doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných
dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu:
info@usaexperts.sk s označením „Sťažnosť na súťaž Vyhraj zájazd do New Yorku“.
17. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže, čoho
sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
18. Rozhodnutie Kiing s.r.o. týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

IV.Výhra

Výhrou v súťaži je bezplatná účasť na sprevádzanom zájazde do New Yorku na 5 nocí a 6 dní v termíne
14. – 19. mája 2020. Výherca sútaže bude mať zabezpečenú spiatočnú leteckú prepravu do New Yorku,
ubytovanie v hoteli Holiday Inn Manhattan – Finnancial District 4****, transfer z letiska na hotel
a z hotela na letisko, bude mu bezplatne zabezpečená online registrácia ESTA potrebná pre vstup do
USA a bude mať k dispozícii služby sprievodcu.

V.Zverejnenie výsledkovaodovzdanie výhier

1.Výherca bude kontaktovaný telefonicky 11.4.2020
2.V prípade, že výhercom bude maloletá osoba, zastupovať ho a komunikovať ohľadom
odovzdania výhry bude za neho zákonný zástupca.
5. Výhercovia Súťaže berú na vedomie, že strácajú nárok na výhru v Súťaži v prípade, ak nebudú
reagovať (odpovedať) na komunikáciu so zástupcom Kiing s.r.o. podľa bodu 2 tohto článku Štatútu
a/alebo nevykonajú úkony smerujúce k nadobudnutiu výhry do prvých 5 pracovných dní kalendárneho
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom výhru získali.V prípade zániku nároku na výhru
výhercomSúťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry.

