
• Organizátorom súťaže je BYTE Media s.r.o., so sídlom na Martina Rázusa 295/13, 984 01 Lučenec, 
IČO: 53 742 851, IČ DPH: SK2121487148, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica  

• Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na 3 súťažné otázky zverejnené 
v súťažnom článku na webe www.techbyte.sk.  

• Súťaž začína 17.02.2022 o 12:00 a končí 24.02.2022 o 23:59.  
• Na konci súťaže bude vylosovaný jeden súťažiaci, a to náhodným výberom prostredníctvom 

aplikácie na to určenej. Žrebovanie prebehne do troch pracovných dní od ukončenia súťaže. 
• Výherca  získa cenu v podobe mobilného telefónu Samsung Galaxy S22+ v hodnote 1 049 € s DPH.  
• Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo 

veku 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.  
• Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 

OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.  
• Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno 

výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.  
• Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o 

dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, 
ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu 
nepodliehajú.  

• Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže 
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť 
alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá  

• Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, 
spravovaná, alebo inak spájaná so sociálnymi sieťami Instagram a Facebook. 

• Organizátor sa zaväzuje, že údaje poskytnuté v formulári využije len pre účel losovania. Zaväzuje sa 
tiež, že po skončení súťaže tieto informácie vymaže alebo inak digitálne znehodnotí. 

 

 

V Lučenci, 17. februára 2022 


