
P R A V I D L Á   S P O T R E B I T E Ľ S K E J   S Ú Ť A Ž E 

„Aj v októbri každá farba vyhráva“ 

 

Článok I. – Účel súťaže  

1. Názov súťaže je „Aj v októbri každá farba vyhráva“. Cieľom organizovania uvedenej 

súťaže je reklama a podpora predaja produktov vyhlasovateľa.  

 

Článok II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže 

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Aj v októbri každá farba vyhráva“ je PPG 

Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina.  

 

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční v predajniach Dom farieb na území 

Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe č.1 a budú zverejnené aj 

na webe www.domyfarieb.sk 

 

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá v čase zapojenia do súťaže 

dosiahla vek minimálne 18 rokov a súhlasí s pravidlami súťaže. 

 

Článok III. – Začiatok a ukončenie súťaže 

 

1. Súťaž s názvom „Aj v októbri každá farba vyhráva“ (ďalej len „Súťaž“) sa 

uskutoční v termíne od 4.10.2021 do 31.10.2021 alebo do vyčerpania zásob žrebov. 

 

Článok IV. – Pravidlá súťaže 

Ku každému nákupu v predajniach Dom farieb v hodnote nad 50 € s DPH alebo pri 

online objednávke na www.domyfarieb.sk v hodnote nad 50 € s DPH zákazník získa 

jeden výherný stierací žreb „Každá farba vyhráva“. Súťaž platí len na nákupy zaplatené 

v hotovosti alebo kartou. 

 

Výherca berie na vedomie, že hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti a nie je 

súdne vymáhateľná.  

Výhra nebude predaná v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené 

podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého jednania zo strany 

súťažiaceho či inej osoby, ktorá pomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. 

 

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri realizácií 

súťaže. Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach 

súťaže aj s rozhodnutím o neudelení výhry v súťaži. Usporiadateľ má právo túto súťaž 

kedykoľvek bez uvedenia dôvodu ukončiť, skrátiť, predlžiť, odvolať a zmeniť jej 

podmienky, a to aj bez udelenia výhry. Súťažiaci nemá právo na náhradu nákladov 

spojených s účasťou v súťaži, a to ani v prípade zmeny týchto pravidiel. 

 



Článok V. – Spôsob uplatnenia hodnoty výhry 

Po zotretí stieracieho poľa sa zákazník stáva výhercom tej výhry, ktorá je na žrebe 

uvedená. Pričom každý stierací žreb je výherný. Výherca si môže prevziať výhru len 

s dokladom o zaplatení na tej predajni, kde mu bol žreb vydaný. Najneskôr však do 

platnosti súťaže, a teda len do 31.10.2021.  

 

Zoznam výhier súťaže: 

 Primalex tričko 

 Primalex montérková bunda 

 Maliarsky valček Perlaflor 25 cm 

 Valček mikrovlákno 25 cm 

 Univerzálny valček 25 cm 

 Otvárač na plechovky 

 Tankovacia karta Slovnaft v hodnote 100 € 

 Balakryl pexeso 

 Dom farieb poukážka na ďalší nákup 

 Dom farieb šiltovka 

 Dom farieb nákrčník 

 Dom farieb omaľovánka 

 Dom farieb osviežovač do auta 

 Dom farieb zapaľovač 

 ProGold štetec 

 Bondex štetec 

 Primalex Ceramic šálka 

 Primalex nákupná taška 

 Primalex slamený klobúk 

 Primalex maliarsky klobúk 

 Balakryl šarkan 

 Balakryl pršiplášť 

 Ochranné rúško 

 

Článok VI. – Osobné údaje 

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov. 

Osobné údaje budú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Článok VII. – Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom 04.10.2021 

a zverejnené budú v ten istý deň, 04.10.2021. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú 

súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže. 

 

V Žiline, dňa 30.09.2021 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 



Príloha č. 1 

 

Zoznam predajní, na ktorých prebieha Súťaž 

 

Predajňa Mesto Ulica 

Dom farieb Bratislava Rožňavská 1 

Dom farieb Bratislava - Petržalka Tupolevova 21 

Dom farieb Dolný Kubín Matúškova 1634/9 

Dom farieb Košice Sokolovská 173 

Dom farieb Levice Kpt.Nálepku 137 

Dom farieb Lučenec Haličská cesta 47 

Dom farieb Michalovce Priemyselná 5813 

Dom farieb Michalovce Štefánikova 44 

Dom farieb Nové Zámky Pavla Blahu 7/A 

Dom farieb Poprad Podtatranská 4931 

Dom farieb Prešov Volgogradská 9/A 

Dom farieb Prešov Jesenná 7 

Dom farieb Púchov Námestie slobody 1619 

Dom farieb Sečovce Obchodná 21/41 

Dom farieb Snina Strojárska 2746/105 

Dom farieb Trenčín Soblahovská 3161 

Dom farieb Vranov nad Topľou Mlynská 1628 

Dom farieb Žiar nad Hronom Priemyselná 2 

Dom farieb Žilina Kamenná 11 

 


