
BioTechUSA  

(ďalej ako organizátor)  
Súťaž Starter Stack (ďalej ako súťaž), pravidlá a podmienky 

 
1. Komu je súťaž určená: 

 

○ Súťaž BioTechUSA Starter Stack je určená pre každého s adresou na území 

európskej únie a Ruska s vekom nad 18 rokov, okrem zamestnancov organizátora 

(Biotech Nutrition Kft. - ďalej ako organizátor) a ich rodinných príslušníkov vrátane 

partnerských a inak spriaznených spoločností.  

○ Akceptujeme iba účastníkov so súkromnými 

(nefiremnými) registráciami. Registrácia znamená, že účastník súťaže 

zadá platnú emailovú adresu, pohlavie a meno (krstné meno a 

priezvisko) organizátorovi a jeho webovej stránke. 

(sk.biotechusa.com/starterpack) 

○ Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, návštevník musí akceptovať pravidlá a 

podmienky súťaže, pravidlá ochrany osobných údajov organizátora a taktiež sa 

musí prihlásiť na odber newslettra organizátora. 

Pri registrácii si účastník musí vybrať predajňu, kde si vyzdvihne prípadnú výhru.  

 

2. Trvanie súťaže: 

 

○ Súťaž trvá od 08.01.2018 do 31.01.2018.  

 

3. Ceny:  

○ Výhercovia budú na konci súťaže vyžrebovaní jednorázovým losovaním spomedzi 

všetkých zúčastnených, ktorí sa zaregistrovali na stránke BiotechUSA Starter Stack. 

Výherca môže byť vylosovaný len jedenkrát. Každý výherca získa cenu v hodnote 

30€ ako balíček, ktorý vyskladá predajca z nasledujúcich produktov.  

 

Všetky krajiny (okrem Ruska):  

 L-Carnitine 2000 ampula 

 Iso Whey Zero (25 g)  

 Iso Whey Zero Café Latte (25 g)  

 Zero Bar 



 šejker Wave 

 100% Pure Whey (28 g)  

 BCAA Flash Zero (9 g) 

 IsoTonic (40 g)  

 Go Energy Bar 

 MagnaShot ampula 

 športová fľaša 

 

V Rusku:  

 L-Carnitine 2000 ampula 

 Iso Whey Zero (25 g)  

 Iso Whey Zero Café Latte (25 g)  

 Zero Bar 

 šejker Wave 

 100% Pure Whey (28 g)  

 Amino Liquid ampula  

 

○ Ceny nemôžu byť vymené za peniaze ani darčekové poukážky. 

○ Ceny sú neprenosné a nebude robená žiadna náhrada okrem tých výhradne 

uvedených sponzorom v tomto dokumente.   

○ Ceny budú odovzdávané výlučne osobne vo výhercom vybranej predajni do 28. 

februára 2018.  

 

4. Žrebovanie: 

 

○ Rozhodnutie organizátora je konečné a nebude zvažovaná žiadna dohoda.  

○ Každý sa môže súťaže zúčastniť iba raz.  



○ Organizátor bude výhercov kontaktovať emailom v dňoch od 01. – 08. februára.  

○ Všetci výhercovia si musia vyzdvihnúť cenu do 28. februára v predajni, ktorú 

označili pri registrácii. Po tomto termíne nárok na výhru zaniká. 

○ BioTechUSA vyžrebuje 10 výhercov pre každú predajňu.  

○ Akceptovaním výhry výhercovia súhlasia s použitím údajov, ktoré zadali pri 

registrácii, na reklamné účely vo všetkých médiách vrátanie online oznámení bez 

ďalšieho nároku.  

○ Všetky zadané údaje sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo 

použiť ich na zasielanie newsletterov.  

5.    Všeobecné podmienky: 

○ Účasť v súťaži neznamená okamžitú výhru balíčka. Výhry BioTechUSA Starter Stack 

budú vylosované náhodne.   

○ Výhercovia sú zodpovední za prípadné dane a poplatky súvisiacie s prijatím alebo 

použitím výhry.  

○ Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže bez upozornenia a 

taktiež má právo ju kedykoľvek bez upozornenia zrušiť.  

○ Organizátor nebude zodpovedať za stratu alebo odcuzenie výhry.   

○ Zúčastnení svojim súhlasom potvrdzujú, že obrázky, ktoré ukladajú alebo používajú 

nie sú urážlivé voči žiadnej tretej strane a organizátorovi.  

○ Zúčastnení akceptovaním pravidiel a podmienok dávajú právo organizátorovi a jeho 

tretím stranám použiť svoje mená, adresy, pohlavie a emailové adresy vo svojej 

databáze na základe Maďarských zákonov.  (2011. rok CXII and 1995 rok CXVII.)  

Organizátor splní svoju povinnosť nahlásením spracovania údajov Maďarským 

národným autoritám.   

Organizátor má právo posielať novinky, ponuky a iné propagačné 

materiály cez email zúčastneným na základe vyhlásenia č. NAIH-

134391/2018 Maďarského národného orgánu na ochranu údajov.  

 

○ Organizátor umožňuje zúčastneným sa kedykoľvek odhlásiť z databázy a zoznamu 

emailov prostredníctvom tlačidla na odhlásenie v spodnej časti emailu, ktorý je 

posielaný organizátorom. Všetky zozbierané dáta budú spracované spoločnosťou 

Biotech Nutrition Kft. a jej partnermi.  Pravidlá ochrany osobných údajov nájdte tu.  

 

○ Účasťou v súťaži sú všetci zúčastnení viazaní pravidlami a podmienkami uvedenými 

v tomto texte, na ktorých zmenu si organizátor vyhradzuje právo bez predošlého 

upozornenia.  

○ Týmto zúčastnení v súťaži akceptujú Maďarský zákon a tým tiež akceptujú 

zodpovedajúce ustanovenia Maďarského zákona.  

http://en.biotechusa.com/privacy-policy/


Zoznam výhercov: Zoznam výhercov bude oznámený po skončení súťaže a bude 

poslaný prostredníctvom emailu len výhercom.  

 

Údaje organizátorskej spoločnosti: 

BioTech Nutrition Kft. 

Sídlo: 2111 Szada Ipari park út 12-14.  

Kontaktná adresa: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 13.  

Registračné číslo firmy.:13-09-112484 

DIČ.: 13930134-2-13 

Telefónne číslo: + 36 1 453 2716 

 


