Pravidlá súťaže
o výpožičku vozidla Volkswagen na víkend s plnou nádržou
Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská č. 160, 831 04 Bratislava,
IČO 31 362 788, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 6133/B (ďalej len „Usporiadateľ“) organizuje súťaž o výpožičku vozidla
Volkswagen na víkend s plnou nádržou (ďalej len „súťaž“), ktorá sa spravuje týmito
pravidlami:
I. Miesto a čas trvania súťaže.
Súťaž bude prebiehať od 23. 5. 2017 do 1. 6. 2017 (vrátane) na území Slovenskej republiky.
II. Podmienky účasti v súťaži
Usporiadateľ k súťaži pripravil video upútavku sprístupnenú širokej verejnosti
prostredníctvom youtube.com - kanál volkswagentv.sk a sociálnych sietí Facebook
a Instagram (ďalej len „upútavka“).
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a to tým spôsobom, že
prostredníctvom komentára (hlasovania) k upútavke na mieste jej zverejnenia vyjadrí svoj
názor k otázke, či ženy preferujú Volkswagen Polo alebo Volkswagen Touareg.
Každá osoba sa môže zúčastniť súťaže len raz. Z účasti na súťaži sú vylúčení Usporiadateľ a
zmluvný partner Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii súťaže (MullenLowe GGK
s.r.o.), ďalej ich zamestnanci, spolupracujúce osoby, spoločníci, osoby oprávnené konať v ich
mene, ako aj priami rodinní príslušníci týchto osôb (blízke osoby podľa Občianskeho
zákonníka).
Účastník súťaže účasťou v súťaži potvrdzuje, že pozná tieto pravidlá súťaže a vyjadruje
s nimi svoj súhlas.
III. Výhra
Usporiadateľ poskytol do súťaže jednu výhru – bezodplatnú výpožičku vozidla Volkswagen
na víkend s plnou nádržou (t.j. získanie práva bezodplatne formou výpožičky užívať
motorové vozidlo Volkswagen počas víkendu dohodnutého s Usporiadateľom, najneskôr však
do 30. 12. 2017).
Podmienkou získania výhry je akceptovanie zmluvných a prevádzkových podmienok užívania
výhry, s ktorými Usporiadateľ oboznámi výhercu v oznámení o výhre alebo pri odovzdaní
výhry.
Výhercovi bude ponúknutý model motorového vozidla Volkswagen v ponuke Usporiadateľa,
ktorú Výhercovi Usporiadateľ predloží po oznámení o výhre podľa svojich prevádzkových
možností.
Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej
kompenzácie, a ani na jej čerpanie v inom ako Usporiadateľom odsúhlasenom termíne a
mieste. Usporiadateľ oznámi výhercovi cenu výhry pri jej odovzdaní.
V prípade ak výherca hlavnej výhry nie je držiteľom vodičského preukazu typu B minimálne
dva roky, je povinný určiť inú osobu s vodičským preukazom typu B vydaným pred
minimálne dvoma rokmi, ktorá výhru preberie namiesto výhercu; ak výherca nesplní túto
podmienku stratí nárok na výhru.
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IV. Určenie výhercu
Určenie výhercu sa uskutoční najneskôr do 5. 6. 2017, a to náhodným výberom (žrebovaním)
zo všetkých účastníkov súťaže.
V. Oznámenie výhry
Usporiadateľ oznámi účastníkovi súťaže, že sa stal výhercom najneskôr dňa 5. 6. 2017
formou komentára k výhercovmu komentáru v súťaži. Usporiadateľ výhercu zároveň vyzve,
aby oznámil svoje základné osobné údaje potrebné k odovzdaniu výhry (meno a priezvisko,
telefónne číslo a e-mail).
Účastník súťaže súhlasí, aby ho v prípade, ak sa stane výhercom súťaže, Usporiadateľ
kontaktoval telefonicky alebo elektronickou poštou za účelom dohodnutia podmienok
odovzdania výhry.
VI. Strata práva na výhru
Výherca stratí nárok na výhru:
a)
ak najneskôr do siedmich dní od oznámenia výhry formou komentára Usporiadateľa,
neoznámi Usporiadateľovi svoje kontaktné osobné údaje,
b)
ak ním poskytnuté kontaktné osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné a v dôsledku
tejto skutočnosti nebude možné s výhercom dohodnúť podmienky odovzdania výhry
ani do ôsmich dní od oznámenia výhry,
c)
ak výhru odmietne,
d)
ak si výherca výhru neprevezme (napr. z dôvodu, že sa nedostaví v dohodnutom čase
na miesto odovzdania výhry);
e)
ak výherca nie je držiteľom vodičského preukazu typu B minimálne dva roky a neurčí
inú osobu, ktorá spĺňa túto podmienku a ktorá preberie výhru namiesto výhercu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia, bez povinnosti vysvetľovať svoje
stanovisko dotknutému účastníkovi a bez povinnosti poskytnúť mu akúkoľvek náhradu,
odmietnuť zverejniť alebo dodatočne odstrániť komentár (a tým vylúčiť dotknutého účastníka
zo súťaže), ktorý nezodpovedá určenej téme (t.j. hlasovaniu o otázke, či ženy preferujú
Volkswagen Polo alebo Volkswagen Touareg) alebo je nevhodný z iných dôvodov (napr.
obsahuje vulgárne vyjadrenia, navádza na nelegálne konanie a pod.).
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý (i) konal v rozpore
s týmito súťažnými pravidlami, (ii) pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v
rozpore s dobrými mravmi alebo (iii) svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a
povesť Usporiadateľa.
Ak výherca stratí právo na výhru, výhra nebude poskytnutá žiadnemu náhradnému výhercovi.
VII. Ochrana osobných údajov
Výherca súťaže udeľuje Usporiadateľovi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a
telefónne číslo, na účel organizácie súťaže, kontaktovanie jej výhercu a odovzdanie výhry,
a to do 30. 7. 2017.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienkou
pre odovzdanie výhry. Súhlas je účastník oprávnený kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu
zaslaním písomného listu na adresu sídla Usporiadateľa alebo elektronickej pošty na e-mail
Usporiadateľa vwmarketing@porsche.sk. Usporiadateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje
výhercu svojmu zmluvnému partnerovi podieľajúcemu sa na organizácii súťaže (MullenLowe
GGK s.r.o.).
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Výherca súťaže berie na vedomie, že má práva uvedené v ust. 28 a nasl. zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t.j. najmä právo na informácie
o spracúvaní jeho údajov v informačnom systéme Usporiadateľa, na zoznam údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, informácie o zdroji údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych údajov ako aj na blokovanie a likvidáciu údajov.
VIII. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ nezodpovedá:
a)
za žiadne náklady výhercu spojené s prevzatím alebo využitím výhry (náklady na
dopravu na miesto odovzdania výhry, pohonné hmoty nad rámec plnej nádrže pri
odovzdaní výhry výhercovi a pod.),
b)
za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži,
ako aj v súvislosti s neprevzatím alebo neuplatnením výhry,
c)
za žiadne dane alebo poplatky súvisiace s výhrou;
d)
za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením, zverejnením
a šírením komentárov účastníkov súťaže.
Účastník berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845 ods. 1
Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia,
najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry,
súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.
Tieto pravidlá súťaže ako aj ich zmenu zverení Usporiadateľ na www.volkswagentv.sk.
Bratislava, 22. 5. 2017
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