Pravidlá súťaže “Vychutnaj si kávu a vyhraj”
1. Organizátor súťaže
Názov: T a M trans spedition, s.r.o., prevádzkovateľ čerpacích staníc
TAM Autohof a TAM Férové pumpy
Sídlo: Šarovce 545, 935 52 Šarovce
IČO: 34 140 425
IČ DPH: SK2020404782
(ďalej len “organizátor” alebo TAM)
2. Termín súťaže
Súťaž bude realizovaná v termíne od 1.10.2022 do 30.11.2022
(ďalej tiež „doba trvania súťaže“).
3. Pravidlá súťaže
Súťaž sa uskutoční pre celú sieť čerpacích staníc TAM Autohof na území
Slovenska.
Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov
(ďalej tiež ako „súťažiaci“ alebo „účastník“).
Zákazník pri nákupe kávového nápoja, obdrží kartičku s miestom na
pečiatky. Za každý nakúpený kávový nápoj zákazník obdrží 1 pečiatku.
Po nazbieraní 5-tich pečiatok, vyplní osobné údaje na kartičke a
odovzdá ju obsluhe na akejkoľvek čerpacej stanici TAM Autohof.
Všetky kartičky zo všetkých čerpacích staníc sa posielajú na centrálu
TAM Autohof, kde prebehne za účasti notára žrebovanie.
Zapojením sa do súťaže, účastník udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži
podľa pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a takisto s
prípadným prijatím výhry v súťaži.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci
organizátora.
4. Mechanika súťaže
Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v
súťaži. Predmet výhry nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani
vymáhať súdnou cestou. Výhra je určená iba na osobné účely.

Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, u ktorého organizátor zistí
alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek
podvodného alebo nekalého konania, výhra mu nebude odovzdaná.
5. Výhry
Predmetom výhry je 1x kapsulový automat Lavazza, 200 ks kapsúl
Lavazza, 1x sada šálok Lavazza, 2x darčekový kôš Lavazza, 2x darčekový
kôš TAM.
6. Výhercovia
Výhercovia budú o svojej výhre informovaní do 3 dní, najneskôr však do
7 dní od konca súťaže.
Ak výherca neodpovie na výzvu do 48 hodín odo dňa zverejnenia
komentára, bude namiesto neho vyžrebovaný iný účastník súťaže, ktorý
spĺňa podmienky súťaže a stane sa novým výhercom.
Výhra bude výhercovi odovzdaná najneskôr do 30 dní, a to
prostredníctvom osobného odberu na vybranej čerpacej stanici
organizátora.
7. Záverečné ustanovenia
Úplne znenie pravidiel je uverejnené na stránke www.autohof.sk a
dostupné v súťažných postoch na sociálnych sieťach prostredníctvom
URL odkazu. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s
podmienkami súťaže a s ich dodržiavaním.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej
trvania alebo súťaž bez náhrady zrušiť.
Vyobrazenie výhry na komunikačných materiáloch (webové stránky,
sociálne siete, bannery a podobne) je len ilustračné a nemusí vždy
zodpovedať skutočnej podobe výhry.
Ochrana osobných údajov
Účastník súťaže svojím dobrovoľným zapojením do súťaže udeľuje
organizátorovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v
rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ), email a telefónne číslo za účelom realizácie súťaže, doručenie výhry a pre
marketingové účely.

Osobné údaje účastníka budú na tento účel spracúvané po dobu 2
rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať
prostredníctvom e-mailu zaslaného na tamtrans@tamtrans.sk.
V Šarovciach, dňa 1.10.2022.

