
Štatút 

Tieto Podmienky sa vzťahujú na akciu HARMAN „JBL Snow Party“ (ďalej len „Propagácia“) 
sprístupnenú na webovej stránke JBL www.jbl.com, webovej stránke JBL pre účastnícku krajinu, ako 
je uvedené nižšie („webová stránka JBL“). . 

Propagačná akcia je otvorená len pre účastníkov z Francúzska, Holandska, Poľska, Estónska, Lotyšska, 
Litvy, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Slovinska, Grécka a Cypru (ďalej 
len „Zúčastnené krajiny“). Organizátorom je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným podľa 
holandského práva HARMAN Consumer Nederland BV (ďalej len „sponzor“) so sídlom na 
Danzigerkade 16 G, 1013 AP Amsterdam v Holandsku, pričom sa rozumie, že aktivity sponzora budú 
riadené buď samotným sponzorom alebo príslušnou pobočkou sponzora so sídlom v príslušnej 
účastníckej krajine. 

V rámci propagácie bude cena odovzdaná víťaznému účastníkovi vybranému sponzorom alebo jeho 
pridruženou spoločnosťou (ďalej len „víťaz“). 

 

Ceny 

Nasledujúca cena bude udelená výhercovi náhodne vybranému spomedzi všetkých oprávnených 
účastníkov: 

Jeden (1) z celkového počtu deväťdesiatich (90) výletových balíkov pre dve (2) osoby* do Val Thorens 
vo Francúzsku na JBL Snow Party, ktorá sa bude konať od 21. apríla 2022 do 24. apríla 2022**. 

Každý balík pozostáva z: 

• Dva (2) lístky na JBL Snow Party vo Val Thorens, Francúzsko***; 

• Dve (2) spiatočné letenky v ekonomickej triede do/z cieľového letiska najbližšieho k bydlisku víťaza 
a cieľového letiska v Ženeve vo Švajčiarsku alebo v Lyone vo Francúzsku, ako určí sponzor podľa 
vlastného uváženia ****; 

• ubytovanie v hoteli na tri (3) noci (all inclusive) v jednej dvojlôžkovej izbe v hoteli Club Med Val 
Thorens Sensations vo Val Thorens, Francúzsko; 

• Pozemnú dopravu do hotela a na letisko v Ženeve alebo na letisko v Lyone 

• jedlo a nápoje na určité podujatia; určité dni/časy 

• Prenájom lyží od 22. apríla 2022 do 24. apríla 2022 

• Množstvo rôznych darčekov 

(*) vo veku osemnásť (18) alebo viac. 

(**) podlieha zmenám v dôsledku pandémie COVID-19 a/alebo akýmkoľvek opatreniam alebo 
rozhodnutiam vlády alebo kompetentného orgánu. 

(***) zoznam interpretov vystupujúcich na JBL Snow Party sa môže zmeniť z dôvodu dostupnosti 
interpreta, súvisiaceho s Covid-19 a/alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. 

(****) v prípade, že let nie je možný z dôvodu miesta odletu víťaza, sponzor na základe vlastného 
uváženia určí iný spôsob dopravy. 



Obdobie propagácie: 

Propagačné obdobie trvá od 10. januára 2022 o 09:00 stredoeurópskeho času do 10. marca 2022 o 
23:59. stredoeurópskeho času. 

Na konci obdobia propagácie sponzor uskutoční náhodné žrebovanie [zástupcom sponzora ALEBO 
pomocou automatizovaného softvéru pozorovaného nezávislou treťou stranou] zo všetkých prijatých 
kvalifikovaných príspevkov. 

Výhercovia budú informovaní e-mailom alebo telefonicky najneskôr do 17. marca 2022 pomocou 
informácií uvedených v prihlasovacom formulári, podľa uváženia sponzora. V závislosti od vášho 
mobilného operátora sa môžu účtovať poplatky za mobilné telefóny alebo poplatky za správy. Víťaz 
musí odpovedať do 48 hodín po prijatí takéhoto oznámenia a potvrdiť sponzorovi preferencie miesta 
konania a/alebo koncertu v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami do 7 dní od prijatia oznámenia 
sponzora. Sponzor potvrdí koncert a/alebo dostupnosť vstupeniek na ktorýkoľvek koncert na mieste 
konania do 14 dní od prijatia preferencií víťaza, ak je to vhodné. 

Ak neodpoviete včas na akékoľvek oznámenie, môže to mať za následok prepadnutie ceny a v takom 
prípade môže sponzor náhodne vybrať alternatívneho víťaza spomedzi zostávajúcich oprávnených 
príspevkov až na tri (3) pokusy. Výhercovi môže byť zaslané aj vyhlásenie o oprávnenosti / 
zodpovednosti / zverejnenie (“Uvoľnenie”). Pokiaľ to neobmedzuje zákon, budú výhercovia povinní 
vyplniť a vrátiť Vydanie do piatich (5) dní od dátumu oznámenia. Zo zostávajúcich oprávnených 
príspevkov môže byť náhodne vybraný náhradný víťaz, ak: (i) nie je možné zastihnúť; (ii) nezíska, ak je 
to potrebné, všetky podpisy na uvoľnení a nevráti dokumenty včas, ako to vyžadujú tieto podmienky; 
alebo (iii) nemôže z akéhokoľvek dôvodu prijať alebo prebrať cenu. Víťazi dostanú ďalšie podrobnosti 
o usporiadaní cien po určení oprávnenosti. V prípade sporu o identitu výhercu bude každý príspevok 
vyhlásený za vykonaný oprávneným majiteľom e-mailového účtu zadaného v čase prihlásenia. 

 

Podmienky účasti 

Dátum a čas registrácie musí byť v rámci Obdobia akcie uvedeného vyššie. 

Účasť v Propagácii(ách) je neopakovateľná, čo znamená, že súťažiaci sa môžu zúčastniť iba raz s 1 
príspevkom, 1 e-mailovou adresou a 1 IP adresou. 

Účasť je dobrovoľná a prebieha vyplnením požadovaných údajov na webovej stránke JBL, odoslaním 
vašej prihlášky online a jej následným prijatím sponzorom alebo jeho pridruženou spoločnosťou. 

Účasť na akcii znamená bezvýhradný súhlas účastníka s týmito podmienkami, bez akýchkoľvek výhrad 
alebo obmedzení, vrátane každého následného rozhodnutia sponzora týkajúceho sa tejto akcie. 

Účasť v Akcii je obmedzená na 1 vstup. Po dosiahnutí vstupnej hranice nie je možná ďalšia účasť pri 
každom ďalšom nákupe produktu. Vstup bude monitorovaný e-mailovou adresou a/alebo IP adresou. 

Účasť na akcii je otvorená len pre fyzické osoby s bydliskom v zúčastnených krajinách, ktoré sú staršie 
ako 18 rokov. 

Počas celého Obdobia propagačnej akcie musia mať účastníci platný preukaz totožnosti (t. j. cestovný 
pas) a na požiadanie okamžite sprístupniť jeho kópiu sponzorovi alebo jeho pridruženej spoločnosti a 
následne byť k dispozícii na identifikáciu. 



Zamestnanci sponzora a všetkých pridružených spoločností, pobočiek a reklamných/propagačných 
agentúr a ich najbližší rodinní príslušníci majú zakázanú účasť. 

Aby sa účastníci kvalifikovali na účasť a získali šancu vyhrať cenu, musia do formulára žiadosti o účasť 
zadať platnú e-mailovú adresu. Účastníci sú tiež povinní poskytnúť všetky ostatné požadované 
informácie vrátane mena a telefónneho čísla, v opačnom prípade nebude účasť možná a/alebo 
nebude cena udelená a nebude k dispozícii na vyzdvihnutie. 

Účastníci súhlasia s tým, že IP adresa ich počítačov bude uložená sponzorom a použitá na účely 
identifikácie. Sponzor neposkytne tieto informácie tretím stranám. 

Sponzor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníkov, ak nebudú konať v súlade s týmito Podmienkami. 

V prípade, že si účastník želá byť vylúčený z akcie, pošle e-mail na customer.support@harman.com s 
predmetom „vylúčenie z propagačnej akcie JBL Snow Party“ a v e-maile s príslušnými údajmi o 
účastníkovi. 

Nesprávne, nečitateľné, neúplné, oneskorené alebo nesprávne adresované záznamy nebudú 
spracované. Sponzor a jeho pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za neadekvátne príspevky v 
dôsledku chýb alebo technických porúch akejkoľvek povahy, vrátane zle fungujúcej siete, hardvéru 
alebo softvéru, bez ohľadu na to, či sa vyskytnú problémy s odosielateľom alebo sponzorom. 

Sponzor si vyhradzuje právo diskvalifikovať príspevky, ak je toho názoru, že buď došlo k zneužitiu, 
alebo k porušeniu aspektov hry. 

 V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v týchto podmienkach sa účasť zo zákona 
stáva neplatnou, prípadné nároky na Ceny zanikajú a účastník je z ďalšej účasti vylúčený. 

 

Obmedzenia cien 

Nie je povolená žiadna náhrada, prevod alebo vyplatenie akýchkoľvek cien v hotovosti. 

Cena je osobná, a preto je neprenosná a tiež nezameniteľná za peniaze alebo iný druh kompenzácie, 
pokiaľ sa tak sponzor samostatne nerozhodne. 

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa Covid-19 uvedené v časti „Oslobodenie od viny“ 
nižšie, si sponzor vyhradzuje právo nahradiť cenu inou cenou, ak by inzerovaná cena z akéhokoľvek 
dôvodu bola nedostupná. 

Za všetky výdavky a cestovné náklady, ktoré nie sú výslovne uvedené vyššie, zodpovedá každý 
jednotlivý víťaz a hosť. Doručenie ceny a cestovné opatrenia sa uskutočnia po tom, čo sponzor overí, 
že víťaz splnil všetky požiadavky oprávnenosti. Víťazi a hostia sú zodpovední za získanie akéhokoľvek 
poistenia, ak je požadované alebo želané, a za všetky potrebné dokumenty na cestu, ako aj za 
pokrytie všetkých súvisiacich nákladov. 

Sponzor nenahradí Cenu, oznámenie ani ich obsah, v ktorom je Cena udelená, ak sa po odoslaní 
stratia alebo zničia. 

Všetci víťazi a hostia musia dodržiavať zmluvné podmienky, zásady a zásady hotela Club Med Val 
Thorens Sensations, Club Malaysia, Bar 360, lyžiarskeho strediska Val Thorens, vybranej leteckej 
spoločnosti a akejkoľvek inej služby tretej strany poskytovanej v rámci cena. Sponzor a akákoľvek 
takáto tretia strana 



predajcovia, ktorí poskytujú služby ako súčasť ceny, si vyhradzujú právo odstrániť alebo odoprieť 
vstup na akúkoľvek udalosť alebo formu dopravy v rámci ceny výhercovi a/alebo hosťovi, ktorý sa 
zapojí rušivým spôsobom alebo so zámerom obťažovať, zneužívať, vyhrážať sa alebo obťažovať 
akúkoľvek inú osobu v hoteli, počas letu alebo prepravy alebo na akomkoľvek podujatí/mieste, ku 
ktorému sponzor poskytuje výhercovi/hosťovi prístup v rámci ceny. Výhercovia a hostia sú 
zodpovední najmä za dodržiavanie všetkých zákonov, nariadení alebo zásad Covid-19 platných pred 
podujatím a počas neho a za získanie všetkej potrebnej dokumentácie potrebnej na cestu na miesto 
podujatia a získanie prístupu na letisko, do hotela a na všetky ostatné podujatia. Sponzor a jeho 
pridružené spoločnosti nepreberajú zodpovednosť ani neponúkajú žiadnu náhradu Ceny, ak sa 
výhercom a ich hosťom zakáže účasť na podujatí alebo jeho časti z dôvodu nedodržania príslušných 
zákonov, nariadení alebo zásad týkajúcich sa Covid-19. 

Súhlas 

Okrem prípadov, keď je to zakázané zákonom, účasť na propagácii znamená, že účastníci udelia 
výslovný, neodvolateľný, bezplatný, celosvetový a bezpodmienečný súhlas so zverejnením ich mien a 
fotografií, hlasu, fotografií, videoklipov alebo filmových klipov, biografických informácií a/alebo iných 
vyobrazení vo všetkých médiách alebo formátoch, ktoré sú známe alebo neskôr vyvinuté bez 
akejkoľvek ďalšej kompenzácie, povolenia alebo oznámenia na akýkoľvek účel, vrátane, bez 
obmedzenia, komerčných, reklamných a propagačných účelov v súvislosti s webovou stránkou 
sponzora a účtami sponzora na sociálnych médiách. 

Účastníci garantujú sponzorovi, že sú oprávnenými stranami nimi dodaného obrazového a/alebo 
textového materiálu a že od všetkých osôb viditeľných na obrazovom materiáli a/alebo uvedených v 
nimi dodanom textovom materiáli dostali požadovaný súhlas. na publikovanie a reprodukciu 
obrázkov a textu. Príslušný účastník, ak o to bude požiadaný, bezpodmienečne a bezplatne poskytne 
sponzorovi dôkaz o tom ihneď na požiadanie. Účastníci ďalej garantujú sponzorovi a jeho 
pridruženým stranám, že (i) zverejnením a reprodukovaním dodaného obrazového alebo textového 
materiálu nebudú porušené žiadne práva tretích strán a (ii) odškodnia sponzora a všetky jeho 
pridružené podniky a tretie strany, ktorých služby boli najaté sponzorom na reklamačné účely v 
tomto ohľade. 

Okrem toho účastníci zaručujú, že vlastnia všetky práva a súhlasy požadované zákonom, ktoré 
sponzorovi a/alebo jeho pridruženým stranám umožňujú publikovať alebo reprodukovať vizuálny 
a/alebo textový materiál dodaný účastníkmi, či už na komerčné účely alebo nie a všetkými možnými 
spôsobmi, s ktorými účastníci výslovne udelia súhlas v najširšom zmysle slova. 

Dodaný obrazový a/alebo textový materiál nesmie mať urážlivý, obscénny, vulgárny, rasistický, 
sexistický a/alebo pornografický charakter. Ak sa sponzor domnieva, že materiál porušuje dobrý vkus 
a morálku, môže následne pristúpiť k diskvalifikácii účastníka a/alebo vylúčeniu účastníka z ďalšej 
účasti. 

Osobné údaje 

Sponzor alebo jeho pridružená spoločnosť bude zhromažďovať iba tie osobné údaje, ktoré účastníci 
výslovne a slobodne poskytli v rámci akcie. 

Osobné údaje poskytnuté účastníkom budú spracované na zodpovednosť sponzora. Sponzor nakladá 
s osobnými údajmi v súlade s platnými zákonnými požiadavkami. Tieto osobné údaje nebudú bez 
predchádzajúceho súhlasu poskytnuté tretím osobám, s výnimkou prípadu, keď je k tomu sponzor 
povinný na základe zákonného ustanovenia alebo rozhodnutia súdu. 



Sponzor použije poskytnuté osobné údaje iba na správu tejto propagácie, pokiaľ účastníci nedali 
súhlas na použitie informácií na marketingové a propagačné účely. Vstupné informácie budú 
uchovávané tak dlho, kým bude mať sponzor oprávnený obchodný záujem, a nebudú použité na 
marketing bez výslovného súhlasu účastníka. 

Oslobodenie 

Sponzor, k nemu pridružené podniky, zástupcovia, ktorých služby boli najaté sponzorom alebo tretie 
strany, nemôžu byť braní na zodpovednosť za žiadne činy vyplývajúce z tejto propagácie a za škody 
a/alebo straty z toho vyplývajúce, pokiaľ takéto vylúčenie povoľuje zákona. 

V rozsahu, v akom existuje akákoľvek zodpovednosť sponzora alebo jeho pridružených spoločností, 
táto zodpovednosť sa nikdy nebude týkať akejkoľvek inej škody a/alebo straty, než je priama škoda 
a/alebo strata. Sponzor a jeho pridružené spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť za nepriame, 
špeciálne, náhodné, následné škody a/alebo straty, ktoré sú týmto výslovne vylúčené. 

Sponzor a jeho pridružené spoločnosti nezodpovedajú za nezadané, poškodené, neúplné, 
oneskorené alebo nesprávne adresované záznamy v dôsledku chýb prenosu alebo technických 
porúch akéhokoľvek charakteru, vrátane chybného fungovania siete, hardvéru, softvéru atď. 

Sponzor, jeho pridružené spoločnosti alebo správca systémov Sponzora a/alebo jeho pridružených 
spoločností nezodpovedajú za porušenie jeho systémov (hacking), v dôsledku ktorého sa konkrétne 
informácie o účastníkoch alebo týkajúce sa účastníkov dozvedia tretie strany. 

Sponzor a jeho pridružené spoločnosti neručia za to, že cenu vydá sponzor alebo jeho pridružené 
spoločnosti v rozsahu, v akom je takéto vylúčenie povolené zákonom. 

Sponzor a jeho pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť, ak sa podujatie alebo jeho časť musí 
zrušiť, skrátiť, preložiť, odložiť alebo vykonať iným spôsobom, ako bolo pôvodne plánované a 
oznámené (vrátane, bez obmedzenia, zmeny zoznamu účinkujúcich umelcov na podujatí), aby splnili 
svoje povinnosti vyplývajúce z akýchkoľvek relevantných zákonov, nariadení a zásad Covid-19 
platných pred podujatím alebo počas neho. Ak bude potrebné podujatie zrušiť, skrátiť alebo upraviť z 
akýchkoľvek dôvodov súvisiacich s COVID-19 mimo primeranej kontroly sponzora, nebude ponúknutá 
žiadna náhrada ani náhrada Ceny. 

Iné ustanovenia 

V prípade podozrenia z podvodu alebo manipulácie môže sponzor alebo jeho pridružené spoločnosti 
bez ďalšieho oznámenia nahlásiť príslušným orgánom. 

Sponzor si vyhradzuje právo kedykoľvek zastaviť Akciu a/alebo zmeniť tieto Podmienky Akcie. V 
takom prípade bude zmenená a doplnená verzia podmienok propagácie čo najskôr umiestnená na 
príslušnej webovej stránke JBL zúčastnenej krajiny s uvedením dátumu zmeny. 

Sťažnosti týkajúce sa Akcie možno adresovať spoločnosti HARMAN Consumer Nederland B.V., 
Danzigerkade 16 G, 1013 AP, Amsterdam v Holandsku. 

Otázky týkajúce sa propagácie môžete adresovať miestnej zúčastnenej pobočke Harman – kontaktné 
údaje nájdete na príslušnej webovej stránke JBL. 


