
PRIHLÁŠKA

1 Kúpte si akciové produkty spoločnosti McCain a vystrihnite QR kódy 
z kartónov (všetky chuťovky Pickers: syrové, zeleninové, mäsové). 
Podrobný zoznam akciových produktov nájdete v pravidlách.

2. Pravidlá výmeny QR kódov za odmeny: 
- Fritéza 4 l = 10 QR kódov, z toho 4 QR kódy Extra Crispy Emmental Sticks  
- Panvica 28 cm = 6 QR kódov, z toho 2 QR kódy Extra Crispy Emmental Sticks

3. Vyplnený formulár s príslušným množstvom QR kódov je potrebné zaslať 
na adresu: Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava.

4. Akcia je určená výlučne subjektom, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

5. Každý účastník sa môže do akcie zapojiť max. 2-krát a môže získať max. 
1 fritézu a 1 panvicu.

6. Ak je v rámci jednej živnosti spravovaných niekoľko reštauračných 
prevádzok, každá prevádzka môže podať prihlášku do propagačnej akcie 
samostatne. Aby sa predišlo pochybnostiam: 1 reštauračná prevádzka = 
1 účastník akcie.

7. Počet odmien: 80 fritéz a 100 panvíc. V prípade vyčerpania zásob odmien 
sa akcia automaticky končí.

8. Trvanie akcie: 1. 12. 2022 – 30. 4. 2023 alebo do vyčerpania zásob 
akciových produktov alebo odmien.

9. Podrobnosti sú uvedené v pravidlách.

10. Pravidlá a prihláška sú dostupné na internetovej stránke: 
www.mccain-foodservice.sk. 

E-mailová adresa Telefónne číslo

PSČ Obec

Názov spoločnosti/
prevádzky

Ulica Č. domu Č. bytu

ADRESA NA ZASLANIE ODMENY

Adresa na zaslanie prihlášky do propagačnej akcie a QR kódov z kartónov:
Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava; označenie: Propagačná akcia McCain.

panvica 28 cm fritéza 4 l

Vyberám si odmenu (označte krížikom):

Názov
prevádzky

ÚDAJE ÚČASTNÍKA PROPAGAČNEJ AKCIE

Meno Priezvisko

Názov 
spoločnosti DIČ

Dátum Podpis účastníka alebo osoby oprávnenej zastupovať účastníka propagačnej akcie

Vyhlasujem, že sa zúčastňujem propagačnej akcie Chuťovky McCain, ktorú organizuje 
spoločnosť McCain Poland sp. z o.o.
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* Vyplnením prihlášky vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s obsahom pravidiel propagačnej 
akcie „Chuťovky McCain“ a ich prílohami a zaväzujem sa dodržiavať ich, čo tiež znamená súhlas 
so spracovávaním mojich osobných údajov spoločnosťou McCain Poland sp. z o.o. v Chociweli 
v súlade s doložkou o ochrane osobných údajov.

* Prevádzkujem živnosť a reštauračné zariadenie.

* Potvrdzujem, že neprevádzkujem sieť reštaurácií a neriadim viac ako 10 prevádzok.

Súhlasím s tým, aby mi boli informácie o propagačnej akcii a odoslaní odmeny doručené 
prostredníctvom e-mailu.

Súhlasím s tým, aby boli na moju e-mailovú adresu zasielané obchodné informácie o ponukách, 
službách, akciách alebo novinkách (newsletter), v súlade so zásadami ochrany osobných údajov 
spoločnosti McCain (https://www.mccain.com/privacy/sk). Uvedomujem si, že tento súhlas 
môžem kedykoľvek odvolať.

AKCIA
CHUTOVKY MCCAIN

PRIHLÁŠKA

Kupujte akciové 
produkty spoločnosti 
McCain

Vystrihujte QR kódy 
z kartónov akciových 
produktov

Vyplňte prihlášku 
a vyberte si odmenu

Odošlite prihlášku 
a čakajte na zásielku

Západ: 0903 254 325 
Stred: 0903 240 320 
Východ: 0903 422 500

PORADCOVIA PRE GASTRONÓMIU  
SPOLOČNOSTI McCAIN

Distribútor/obchodný zástupca:

www.mccain-foodservice.skMcCain Foodservice Slovensko

AKO ZÍSKAŤ ODMENU?
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