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Predvianočná súťaž Zicher 2020 
súťažne pravidlá - štatút súťaže 

 
Predvianočná súťaž Zicher 2020 je organizovaná na internetových stránkach 

www.bezpecnostne-dvere-zicher.sk, www.dvere-zicher.sk a firemných 
stránkach www.facebook.com/zicher.sk na sociálnej sieti Facebook 

podľa týchto pravidiel v zmysle 22/2004 Z. z. o pravidlách 
spotrebiteľských súťaží. 

 
Účastník svojim zapojením do súťaže vyjadruje súhlas s týmito súťažnými 

podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil. 
 

1. Prevádzkovateľ súťaže 
 

Prevádzkovateľom súťaže je firma Zicher – bezpečnostné systémy, 
Damborského 9, 949 01 Nitra. Táto súťaž nie je v žiadnom ohľade  

sponzorovaná, organizovaná, podporovaná, prevádzkovaná,  alebo prepojená 
so spoločnosťou Facebook. Spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacim žiadne 
záväzky. Svoje informácie poskytujete firme Zicher – bezpečnostné systémy a 

nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré poskytnete môžu byť použité 
na propagačné účely, v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov. 

 
2. Trvanie súťaže 

 
Súťaž prebieha v termíne od 13.11.2020 do 21.12.2020. 

 
3. Výherná cena súťaže 

 
Výhernou cenou Predvianočnej súťaže Zicher 2020 je vysokokvalitná 

bezpečnostná vložka  EVVA – EPS v 4. bezpečnostnej triede so zabudovaným 
systémom proti zabuchnutiu v 5-kľúčovom prevedení. Túto vložku budeme 

žrebovať až pre troch šťastných výhercov. Okrem toho je súčasťou akcie aj 5% 
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zľava na hodnotu objednávky pre všetkých zákazníkov, ktorí si v danom 
období nové bezpečnostné dvere objednajú. 

 
4. Zapojenie sa do súťaže 

 
Súťaž je určená pre obyvateľov v lokálnej pôsobnosti firmy Zicher, ktorí sú buď 

občanmi Slovenskej republiky alebo sú občanmi zahraničných krajín a majú 
na území Slovenskej republiky prechodný alebo trvalý pobyt.  

 
Do súťaže sa môžu zapojiť občania, 

ktorí k termínu začiatku súťaže, 13. 11. 2020, dovŕšili najmenej 18 rokov. 
 

5. Podmienka pre zapojenie sa do súťaže 
 

Súťaž je určená predovšetkým pre tých ľudí, ktorí zvažujú výmenu starých 
vstupných dverí na dome alebo byte za nové kvalitné bezpečnostné dvere 
zo širokého výberu, ktorý spoločnosť Zicher ponúka. Podmienkou zaradenia 

do súťaže je dohodnutie si počas obdobia trvania súťaže bezplatné 
poradenstvo a obhliadku miesta, kde by mali byť nové bezpečnostné dvere 

inštalované. O túto obhliadku je možné požiadať na stránkach 
 www.dvere-zicher.sk alebo na podstránke 

 www.bezpecnostne-dvere-zicher.sk/poradenstvo-a-obhliadka-zdarma. 
 

6. Vyhlásenie výhercu súťaže 
 

Zo súťažiacich, ktorí spĺňajú bod 5 budú v priestoroch spoločnosti Zicher  
22. decembra 2020 vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú bezpečnostnú 

vložku EVVA  EPS – 5 kľúčov (4. BT- emergency) 
v hodnote približne 100,- až 150,- €* ZDARMA. 

(*cena je závislá od hrúbky vybratých vstupných bezpečnostných dverí výhercu, 
v cene nie je započítaná montáž vložky, ktorá však nie je podmienkou.) 

Žrebovanie bude zachytené na video a publikované 
na našich internetových stránkach. 

 
Cena bude výhercom odovzdaná osobne na predajni 

alebo pri inštalácii nových bezpečnostných dverí. 
 

Výhercovia Predvianočnej súťaže Zicher budú kontaktovaní telefonicky alebo 
e-mailom a zverejnení na našich internetových stránkach www.bezpecnostne-
dvere-zicher.sk a firemnej stránke www.facebook.com/zicher.sk na sociálnej 

sieti Facebook najneskôr do 15 dní od žrebovania. 
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Pokiaľ sa nám nepodarí s výhercami skontaktovať do 5. dní od žrebovania, 
výhercovia strácajú nárok na výhru a budeme následne kontaktovať 1. 

náhradníkov v poradí a po ďalších 5. dňoch 2. náhradníkov v poradí.  
 

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Vyžrebovaní výhercovia súťaže súhlasia so zverejnením výsledkov 
na Facebookovej stránke 

aj na internetovej stránke firmy Zicher - bezpečnostné systémy. 
 

Každý účastník  súťaže súhlasí so všetkými pravidlami 
a podmienkami tejto súťaže. 

Zároveň vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade 
so zásadami ochrany osobných údajov v zmysle ustanovení § 34 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 

nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, známeho tiež ako GDPR (General Data Protection Regulation). 
 

8. Záverečné podmienky 
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, 
alebo ju úplne zrušiť aj bez udania dôvodu. 

 
 
 
 
 

V Nitre, 12. novembra 2020 
 

 
 
 

 
 

   Marek Lajcha - ZICHER  
Zicher - bezpečnostné systémy 

Damborského 9, 949 01 Nitra 
tel.: 0905 854 248 

e-mail: nitra@dvere-zicher.sk 
www.bezpecnostne-dvere-zicher.sk 

www.dvere-zicher.sk 


