
Pravidlá súťaže 

o tablet a mobilný telefón 

 

 

Súťažné podmienky 

 

1. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Bytkomfort, s.r.o., so sídlom SNP č. 9,                    

940 02 Nové Zámky, IČO: 36 555 193, zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 14198/N a Brantner, s.r.o. so sídlom Viničná 23 Nové 

Zámky, IČO 31 440 291 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel 

Sro, Vložka č. 540/N ( ďalej len „ vyhlasovateľ súťaže “ ). 

2. Poskytovateľ výhry 

Poskytovateľom výhry je spoločnosť Bytkomfort, s.r.o., so sídlom SNP č. 9,                    

940 02 Nové Zámky, IČO: 36 555 193, zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 14198/N a Brantner, s.r.o. so sídlom Viničná 23 Nové 

Zámky, IČO 31 440 291 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel 

Sro, Vložka č. 540/N ( ďalej len „ vyhlasovateľ súťaže “ ). 

3. Súťažiaci 

Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak základnej školy so sídlom v Nových Zámkoch 

(ďalej len „žiak“), ktorý sa zapojí do súťaže odpoveďou na súťažnú otázku: Koľké 

výročie v tomto roku oslavujú spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., váš dodávateľ tepla 

a správca bytov a Brantner Nové Zámky s.r.o., ktorý sa stará o odpad, komunikácie 

a verejné osvetlenie v tvojom meste?  

Odpoveď, spolu s kontaktnými údajmi vloží na miesto na to určené v zákazníckom 

centre spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. na ulici SNP 9 v Nových Zámkoch alebo v 

Zbernom dvore Brantner, na ulici G. Bethlena č.54 v Nových Zámkoch. Do súťaže sa 

nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú  v pracovnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže. 

4. Trvanie súťaže 

 Súťaž prebieha v období od 2.9.2018 do 14.10.2018. 

5. Výhra a žrebovanie 

 Výhrou v súťaži sú 2 mobilné telefóny a 1 tablet. Výherca sa bude žrebovať spomedzi 

tých, ktorý napísali správnu odpoveď a pripojili svoje kontaktné údaje, a to buď 

prostredníctvom elektronickej pošty, alebo osobne v zákazníckom centre spoločnosti. 

Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 31.10.2018. Žrebovať sa bude náhodným  

výberom  spomedzi  súťažiacich. 

6. Oznámenie výsledkov žrebovania 

 Výhercu bude vyhlasovateľ informovať telefonicky do 3 pracovných dní po žrebovaní 

s tým, že výhercu upovedomí o mieste a čase odovzdania výhry.  

 


