Štatút súťaže „Vyplň a vyhraj“
Preambula
Tento štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá
súťaže „Zostať v spojení sa oplatí“, aby podmienky tejto súťaže boli náležite určené.
1. Názov súťaže
„Vyplň a vyhraj“ (ďalej len „súťaž“)
2. Organizátor súťaže
Autoprofit s.r.o., so sídlom Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, IČO: 36 239 763, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 12327/T.
(ďalej aj „usporiadatelia“).
3. Účasť v súťaži
Súťažiť môže každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na
právne úkony, trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky
podmienky súťaže definované týmto štatútom súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Zo
súťaže sú vylúčené všetky osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na
príprave súťaže alebo sú v pracovnom, alebo obdobnom pomere s organizátorom,
alebo sprostredkovateľom a taktiež blízke osoby všetkých menovaných v zmysle §
116 Občianskeho zákonníka.
4. Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 21. 5. 2018 do 25. 5. 2018 do 23:59 hod.
5. Výhry v súťaži
Na účely tejto súťaže organizátor súťaže zabezpečil tieto výhry:
-

1x KODIAQ na 14 dní

-

1x pobyt v Dudinciach

-

1x vyčistenie a naplnenie klímy

-

1x geometria vozidla

-

1x 4l motorového oleja SHELL

-

5x poukaz do wellness & SPA Trnava

Celkovo sa teda v súťaži hrá o 10 výhier. Každý výherca môže získať len jednu
výhru.
6. Vyhodnocovanie súťaže
Výhercom v súťaži sa stáva ten súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný náhodným
výberom zo všetkých súťažiacich, splnil podmienky tejto súťaže a súhlasil so
spracúvaním svojich údajov na účely účasti v súťaži. Žrebovanie prebehne v sídle

organizátora súťaže po skončení súťaže pod dohľadom 3 zamestnancov
organizátora súťaže, pričom okrem 10 výhercov sa vyžrebujú aj 2 náhradníci v
stanovenom poradí pre prípad, že by niektorému výhercovi z akéhokoľvek dôvodu
zanikol nárok na výhru.
7. Odovzdanie výhry
Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať e-mailovou správou bezodkladne po
vyžrebovaní, aby sa s ním dohodol na spôsobe odovzdania výhry a nevyhnutnej
súčinnosti na odovzdanie výhry, taktiež na poskytnutí osobných údajov potrebných
na odovzdanie predmetu výhry.
Organizátor súťaže sa zaväzuje zverejniť meno právoplatného výhercu na
webstránke http://www.autoprofit.sk.
V prípade, ak sa ani do 10 kalendárnych dní po prvom pokuse o kontaktovanie
nepodarí spojiť s vyžrebovaným výhercom a potvrdiť s ním splnenie všetkých
pravidiel a akceptovanie výhry, zaniká jeho nárok na výhru. Následne organizátor za
rovnakých podmienok kontaktuje postupne prvého a podľa potreby aj nasledujúceho
vyžrebovaného náhradníka. V prípade, ak zanikne nárok na výhru výhercovi a tiež
všetkým náhradníkom, táto výhra nebude vôbec odovzdaná a takto neprevzatá výhra
prepadá na následné použitie na ďalšie propagačné či charitatívne účely
organizátora súťaže.
8. Vylúčenie zo súťaže a strata nároku na výhru
Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže bez predošlého upozornenia vyradiť
ktoréhokoľvek súťažiaceho v prípade, že akýmkoľvek spôsobom poruší tieto pravidlá,
alebo ak ide o duplicitné zapojenie do súťaže.
Podmienkou na dohodnutie spôsobu odovzdania výhry výhercovi bude na účely
overenia aj skutočnosť, či výherca splnil všetky súťažné podmienky.
Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo súťaže v prípade:
a) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,
b) ak výherca odmietne prevziať výhru,
c) ak sa výherca v stanovenom čase a/alebo na stanovenom mieste nedostaví na
odovzdanie výhry,
d) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v
súťaži,
e) ak výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním výhry,
f) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v
súťaži.
9. Všeobecné ustanovenia
Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva organizátorovi svojou účasťou v
súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže bez výhrad a udeľuje výslovný
súhlas organizátorovi s tým, že v prípade jeho vyžrebovania ako výhercu súťaže je
organizátor oprávnený bezplatne použiť a zverejniť jeho údaje v rozsahu jeho mena,
priezviska, vyhotovovať jeho podobizeň a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej
ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných

materiáloch na účely propagácie súťaže pod názvom „Vyplň a vyhraj“ aj v
budúcnosti, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to
na http://www.autoprofit.sk, svojom profile na sociálnych sieťach, ako aj v iných
celoštátnych a regionálnych médiách.
Súťažiaci súhlasí so spracúvaním a uchovaním svojich osobných údajov vo vyššie
uvedenom rozsahu za účelom priebehu súťaže, žrebovaina výhercov, kontaktovania
výhercov a odovzdania výhry výhercom. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo
uplynutím doby spracovania organizátor osobné údaje zlikviduje.
Výherca berie na vedomie, že výhra v hodnote prevyšujúcej 350 € podlieha daňovým
a odvodovým povinnostiam. Výherca je povinný vyrovnať daňové a odvodové
povinnosti v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, je výherca povinný odviesť
odvod na zdravotné poistenie.
Súťažiaci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na
účasť v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s
neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Organizátor nie je
zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a/alebo stránky. Organizátor
nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné osobné (kontaktné) údaje
oznámené výhercom organizátorovi.
Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty vo
forme peňažnej kompenzácie.
Výhry do súťaže poskytla spoločnosť Autoprofit s.r.o., so sídlom Šaľská 743/2, 924
01 Galanta, IČO: 36 239 763, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 12327/T.
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo
prevádzkovaná spoločnosťou Facebook a Facebook za ňu nenesie žiadnu
zodpovednosť. Účastníci súhlasia, že svoje údaje poskytujú spoločnosti Autoprofit,
s.r.o.
Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na
území Slovenskej republiky.
Organizátor si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť jej
pravidlá, súťažný poriadok alebo podmienky súťaže.
V Galante, 21. 5. 2018

