
  

 

  

  

Pravidlá súťaže na Instagrame  

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov.  

Nemôžu sa jej zúčastniť zamestnanci spoločnosti Istia, s.r.o. ani ich blízki príbuzní.  

Účasťou v súťaži súhlasíte s podmienkami a pravidlami súťaže.  

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom.  

Súťaž prebieha na našom IG profile @dozetti od momentu jej zverejnenia dňa  

22. 02. 2023 do 03. 03. 2023 do polnoci.  

Podmienky súťaže:  

• Sleduj náš instagramový profil @dozetti  

• Označ súťažný post srdiečkom  

• Do komentára odpovedz na otázku: „Ktorá značka sa ti najviac páči?“ 

Po ukončení súťaže vyžrebujeme náhodne, pomocou aplikácie Lukky, jedného 

výhercu. Meno a fotku výhercu zverejníme v príspevku alebo v príbehu na našom 

instagramovom profile.  

S výhercom sa spojíme do 24 hodín súkromnou správou na Instagrame. V prípade, že 

nám výherca neodpovie do ďalších 24 hodín, vyžrebujeme nového výhercu.  

Výhra: darčeková poukážka v hodnote 100€ 

Istia, s.r.o. si vyhradzuje právo, že v prípade potreby môže výhru nahradiť inými 

produktami v rovnakej alebo vyššej hodnote. Istia, s.r.o. v tomto smere môže konať 

jednostranne.  

Výhra je neprenosná a nie je možné ju vymeniť za peniaze. Výhra bude 

sprostredkovaná a odovzdaná v digitálnej forme na súkromný e-mail, ktorý nám zadá 

výherca.  

Meno výhercu vyhláseného na našom profile je definitívne a Istia, s.r.o. o výhre 

nebude jednať s nikým iným, ako s ním.  

Za platné berieme výhradne zapojenie sa tých účastníkov, ktorí splnili všetky 

podmienky pre zapojenie sa do súťaže v sekcii komentárov pod súťažným 

príspevkom na IG profile @dozetti. Istia, s.r.o. si vyhradzuje právo na jednostranné  
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vylúčenie súťažiaceho z losovania. Zapojenie sa do súťaže nesmie obsahovať žiadne 

údaje či dokumenty, ktoré by porušovali autorské či akékoľvek iné práva tretej osoby.  

Zapojenie sa do súťaže taktiež nesmie obsahovať žiaden urážlivý, nemravný alebo 

inak nevhodný obsah.  

Zapojením sa do súťaže súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov poskytnutých 

pre túto súťaž. Použité môžu byť na administratívu spojenú so súťažou a obchodné a 

marketingové účely v súlade so zákonom alebo v súlade s pravidlami o ochrane 

osobných údajov samotnej firmy Istia, s.r.o. Toto vyhlásenie o ochrane osobných 

údajov nájdete na nasledujúcom linku: https://dozetti.eu/sk/pages/zasady-

ochranyosobnych-udajov   

Túto súťaž nijak nesponzoruje ani s ňou neasociuje spoločnosť Instagram, Inc. ani 

Facebook. Všetky otázky, dotazy, či sťažnosti teda smerujte priamo usporiadateľovi 

súťaže a to firme Istia, s.r.o. (sídlom Gorkého 3, 811 01  Bratislava)  

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky podľa jej zákonov. Pre súťažiacich 

platia slovenské zákony.  

Usporiadateľ súťaže : Istia, s.r.o., Gorkého 3, 811 01  Bratislava, IČO: 51 019 051  
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