Štatút spotrebiteľskej súťaže
„Získajte 100 € zľavu na nákup náhradných dielov a príslušenstva“
Účelom tohto štatútu spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel
spotrebiteľskej súťaže s názvom „Získajte 100 € zľavu na nákup náhradných dielov a
príslušenstva“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom - súťažiacim. Výňatky z tohto
štatútu, či akékoľvek skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných
materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.
Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.
Čl. I.
VYHLASOVATEĽ
1.

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Summit Motors Bratislava, spol. s r.o., so sídlom
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO: 35 915 609, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 34419/B (ďalej len
„vyhlasovateľ“).
Čl. II.
ÚČEL, TRVANIE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

1.

2.

Účelom súťaže je zvyšovať informovanosť verejnosti a budovať imidž spoločnosti
vyhlasovateľa, ako aj propagovať výrobky a služby vyhlasovateľa. Súťaž je reklamnou
súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž nie je
obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka.
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto súťaže“) v
termíne od 18.05.2020 od 12:00 hod do 18.06.2020 o 24:00 hod. (ďalej len „doba trvania
súťaže“).
Čl. III.
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1.

2.

3.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá dovŕšila 15. rok veku a ktorá splní ďalšie podmienky účasti na súťaži
uvedené v tomto štatúte (ďalej iba „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu
súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. V prípade výhry osoby
mladšej ako 18 rokov je podmienkou toho, aby mohla byť výhra odovzdaná prevzatie
výhry zákonným zástupcom tejto osoby, s uvedením osobných údajov tohto zákonného
zástupcu pri prevzatí výhry.
Podmienkou zaradenia do súťaže je objednanie sa a absolvovanie služby Ford Expres
Servis s vozidlom Ford v terímne od 18.5.2020 do 30.6.2020 v autorizovanom servise
Summit Motors Bratislava.
Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí riadne a včas splnili všetky podmienky
podľa tohto štatútu.

4.

5.

6.

Súťažiaci je povinný konať v súlade s týmto štatútom a podľa pokynov vyhlasovateľa,
ktoré sú v súlade s týmto štatútom. V opačnom prípade je vyhlasovateľ oprávnený
súťažiaceho zo súťaže vylúčiť, a to aj bez vedomia príslušného súťažiaceho a bez
akýchkoľvek ďalších záväzkov voči akejkoľvek tretej osobe.
Z účasti na súťaži sú vylúčené všetky osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom
vzťahu k vyhlasovateľovi, zamestnanci všetkých ostatných subjektov, ktoré sa akokoľvek
zúčastňujú usporiadania súťaže, rodinní príslušníci týchto osôb ako aj osoby im blízke
v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov. V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba, výhra nie je získaná
platne, a takejto osobe nebude odovzdaná. Zo súťaže sú rovnako vylúčené osoby, ktoré
akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže
v tomto štatúte uvedené porušia. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže
nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou vyhlasovateľ
súťaže.
Výhra nebude platne získaná ani v prípade, ak vyhlasovateľ zistí, alebo bude mať
oprávnené podozrenie o spáchaní podvodného alebo nekalého konania zo strany
súťažiaceho, či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k získaniu výhry.
Čl. IV.
VÝHRY V SÚŤAŽI A VÝBER VÝHERCOV

1.

2.

3.

Výhry v súťaži sú nasledovné: 5 x výhra: Poukaz na 100 € zľavu na nákup náhradných
dielov a príslušenstva v Summit Motors Bratislava s platnosťou do 30.6.2020. (ďalej len
„výhra“).
Dňa 18.6.2020 budú zo súťažiacich formou náhodného losovania vykonaného
zamestnancom vyhlasovateľa vylosovaní výhercovia, ktorí budú o výhre informovaní
prostredníctvom mailu alebo telefonátu (ďalej iba „výherca“).
Na poskytnutie výhry nevzniká výhercom právny nárok vymáhateľný súdnou cestou.
Výhry nemožno nahradiť peniazmi, poukazmi, inými výrobkami alebo službami či
akokoľvek inak. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie.
Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s
výhrou.
Čl. V.
ODOVZDANIE VÝHRY

1.

2.

3.

4.

Výhercovia výhier budú kontaktovaní vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom mailu
alebo telefonátu. Výhercovia budú vyzvaní na to, aby si osobne prevzali výhru v sídle
vyhlasovateľa (tj. v showroome vyhlasovateľa na adrese Tuhovská 9, Bratislava).
Výhry budú výhercom odovzdané osobne v sídle vyhlasovateľa, od 18.6.2020 do
30.6.2020, počas otváracích hodín (tj. počas pracovných dní od 8:00-18:00 alebo v sobotu
od 9:00-13:00).
V prípade, ak si výherca neprevezme výhru v dňoch a časoch uvedených v bode 2. tohto
článku štatútu, považuje sa výhra za neprijatú. V takom prípade nemá výherca nárok na
žiadnu vecnú ani inú náhradu. S výhrou, ktorú výherca neprijme, bude naložené podľa
uváženia vyhlasovateľa.
Výherca je pri prevzatí povinný potvrdiť prevzatie výhry, ako aj udeliť súhlas so
spracúvaním jeho osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže.

Čl. VI.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom.
Vyhlasovateľ vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani
spravovaná spoločnosťou Facebook, Instagram, Google a iné a nie je s ňou nijako spojená.
3. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s tým, že spoločnosť Facebook,
Instagram, Google a iné, voči nemu nemá žiadne záväzky.
4. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek prípadnú technickú poruchu na strane
prevádzkovateľa internetovej stránky alebo internetu.
5. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č.
595/2003 Z.z., o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani
z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa Zákona o dani
z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 350,- EUR, sú
od dane oslobodené.
6. Vyhlasovateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti v súťaži a v prípade
sporu je vyhlasovateľ oprávnený posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek
otázke spojenej so súťažou.
7. Prípadné námietky voči priebehu súťaže je možné vyhlasovateľovi zaslať písomne na
adresu sídla vyhlasovateľa do troch pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané
neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie vyhlasovateľa o námietke je konečné.
8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť alebo prerušiť
súťaž alebo zmeniť pravidlá súťaže, vrátane doby jej trvania. Vyhlasovateľ súťaže si
vyhradzuje právo odvolať súťaž, a to iba zo závažných dôvodov. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej
hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú
poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmto
štatútom. Na účinné odvolanie alebo zmenu štatútu sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil
toto oznámenie na internetovej stránke súťaže.
9. Štatút súťaže bude zverejnený na internetovej stránke fordstore.sk .
10. V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, resp.
iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
11. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zverejnenia na
internetovej stránke súťaže fordstore.sk .
12. Ďalšie podmienky súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto súťaže sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.
1.
2.

V Bratislave, dňa 18.5.2020

