Štatút súťaže „Football Test Drive“
Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Football Test Drive“ (ďalej
len „súťaž“).
I.

Vyhlasovateľ súťaže
1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná v:

Hyundai Motor Czech s. r. o.
Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5, ČR
28399757
Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: C
138784

konajúca prostredníctvom organizačnej zložky v SR:
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia
Sídlo:
Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, SR
IČO:
36 858 692
Zapísaná v:
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.:
1610/B
(ďalej len „Hyundai Slovensko“ alebo „Vyhlasovateľ“)

II.

Trvanie a miesto konania súťaže
1. Súťaž trvá od 19. septembra 2019, 18.00 hod. do 31. októbra 2019, 9.00 hod., výlučne na území
Slovenskej republiky, a to v distribučnej/predajnej sieti Vyhlasovateľa, ktorá pozostáva z predajní
autorizovaných predajcov motorových vozidiel značky Hyundai, ktorých zoznam, vrátane adresy
predajne a kontaktných údajov sa nachádza na webovej stránke Vyhlasovateľa www.hyundai.sk, v
sekcii: https://www.hyundai.sk/kontakt/predajne-a-servisy (ďalej aj len „autorizovaní predajcovia“,
alebo jednotlivo, „autorizovaný predajca“)

III. Požiadavky na účasť v súťaži
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony
v plnom rozsahu, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je držiteľom platného
vodičského preukazu skupiny B.
IV. Vylúčenie zo súťaže
1. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému
pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach
súvisiacich s organizovaním a/alebo vyhodnotením súťaže, najmä príprava súťaže, spracovanie a
vyhodnotenie údajov na účely súťaže a určenie výhercu súťaže.
V.

Pravidlá súťaže
1. Predmet súťaže. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba, spĺňajúca požiadavky na účasť v súťaži
podľa článku III. Štatútu, ktorá nie je osobou vylúčenou zo súťaže podľa článku IV Štatútu, a to tak, že
kedykoľvek v čase trvania súťaže:
I.

absolvuje testovaciu jazdu u niektorého z autorizovaných predajcov na ľubovoľnom modeli

II.

motorového vozidla značky Hyundai; na testovaciu jazdu sa možno objednať cez formulár
alebo
priamym
oslovením
https://www.hyundai.sk/predaj-a-sluzby/testovacia-jazda,
niektorého z autorizovaných predajcov telefonicky, alebo emailom na kontaktoch uvedených
Vyhlasovateľ si vyhradzuje
v sekcii: https://www.hyundai.sk/kontakt/predajne-a-servisy .
právo obmedziť počet testovacích jázd vzhľadom na prevádzkové možnosti Vyhlasovateľa
a autorizovaných predajcov;
udelí Vyhlasovateľovi platný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom účasti
v súťaži, spôsobom: písomne, na tlačive „Záznam o predvádzacej jazde“.
(ďalej len „Účastník súťaže“)

2. Účastník súťaže si môže zvýšiť svoje šance v súťaži nasledovným spôsobom:
a)

b)

tým, že opakovane splní podmienky špecifikované v bode 1 tohto článku Štatútu, pričom
každým ďalším splnením podmienok špecifikovaných v bode 1 tohto článku Štatútu bude
Účastník súťaže zaradený do súťaže ďalší 1x;
odfotením sa s rekvizitou instagramového rámu, umiestneného u autorizovaného predajcu
Hyundai a následne uverejnením tejto fotografie na svojom Instagramovom profile
s označením profilu @hyundaislovensko.

3. Všetky osobné údaje poskytnuté Vyhlasovateľovi Účastníkmi súťaže v rámci súťaže musia byť presné
a správne. Účastník súťaže zodpovedá za splnenie všetkých požiadaviek na účasť v súťaži
uvedených v článku III. Štatútu a za správnosť ním poskytnutých údajov.
4. Zapojením sa do súťaže Účastník súťaže súhlasí s jej podmienkami /týmto Štatútom a zaväzuje sa
podmienky súťaže /tento Štatút dodržiavať.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Účastníka súťaže, ktorý:
-

v súťaži uvedie nepravdivé osobné údaje a/ alebo podá nepravdivé vyhlásenia o svojich údajoch;
získa v súťaži akékoľvek výhody v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi
SR (najmä podvodným, alebo nezákonným spôsobom);
nesplní a/alebo poruší tento Štatút/ akúkoľvek podmienku súťaže.

6. Výhra v súťaži. Výhrou v súťaži je 1x výlet do Londýna pre 2 osoby, ktorý zahŕňa: 2x štandardnú
vstupenku (1. kategórie) na zápas Chelsea FC proti Aston Villa dňa 4. 12. 2019 na domácom štadióne
Chelsea FC: Stamford Bridge Stadium, 2x spiatočnú letenku z Bratislavy/Viedne do Londýna a späť
(podľa dostupnosti), ubytovanie pre dve osoby na 3 noci v 4* hoteli a VIP pick-up servis vrátane
dovozu z letiska do hotela, z hotela na zápas a späť a z hotela na letisko. Výhra je neprenosná, nie
je možné ju vymeniť ani požadovať jej vymenenie za finančné prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
7. Žrebovanie. Žrebovanie sa uskutoční 31. októbra 2019 náhodným výberom, v sídle Vyhlasovateľa,
zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže podľa článku V bod 1. tohto Štatútu,
pričom Účastník súťaže bude do žrebovania zaradený ďalší jeden, alebo viackrát v zmysle bodu 2,
písmeno a) tohto článku Štatútu a/alebo ďalší jeden krát, ak splnil podmienku v zmysle bodu 2,
písmeno b) tohto článku Štatútu. Vyhlasovateľ vyžrebuje jedného výhercu a jedného náhradníka.
Žrebovanie prebehne za účasti troch náhodne vybraných zamestnancov Vyhlasovateľa.
8. Oboznamovanie s výsledkami súťaže. Výherca bude kontaktovaný Vyhlasovateľom najneskôr do
31. októbra 2019 emailom, na emailovú adresu, ktorú uviedol v tlačive „Záznam o predvádzacej
jazde“. Výherca je povinný potvrdiť prijatie oznámenia o výhre a uplatniť si nárok na výhru do 4
kalendárnych dní od doručenia oznámenia, prostredníctvom jednej z kontaktných možností
uvedených v oznámení, inak mu nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech vyžrebovaného
náhradníka; v tomto prípade Vyhlasovateľ informuje o výhre vyžrebovaného náhradníka bez
zbytočného odkladu – rovnako emailom, na emailovú adresu, ktorú uviedol v tlačive „Záznam
o predvádzacej jazde“, pričom vyžrebovaný náhradník je povinný potvrdiť prijatie oznámenia o výhre
a uplatniť si nárok na výhru do 4 kalendárnych dní od doručenia oznámenia, prostredníctvom jednej z
kontaktných možností uvedených v oznámení, inak mu nárok na výhru zanikne. Riadnym uplatnením
nároku na výhru sa vyžrebovaný náhradník stáva výhercom súťaže.

9. Spôsob odovzdania výhry. Odovzdanie výhry výhercovi sa uskutoční vo Vyhlasovateľom určenom
termíne na adrese sídla Vyhlasovateľa (Galvániho 17A, 821 04 Bratislava), pričom výherca je povinný
poskytnúť Vyhlasovateľovi potrebnú súčinnosť súvisiacu s odovzdaním výhry a osobne prevziať výhru
najneskôr do 4. 11. 2019, v opačnom prípade stráca na výhru nárok.
10. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, ak zistí, že je osobou
vylúčenou zo súťaže podľa článku IV Štatútu, a / alebo že výherca nesplnil alebo porušil akékoľvek z
ustanovení tohto Štatútu.
11. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 8 ods.
1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur),
ktorá je v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od
dane. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov Vyhlasovateľ oznámi výhercovi
pri oznámení výhry jej hodnotu, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Vyhlasovateľa. Ak
hodnota výhry presiahne 350 EUR, výhra podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi dani z
príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca na svoje náklady.
VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov
1. Zapojenie sa do súťaže spôsobom popísaným v odseku V. Pravidlá súťaže, v bode 1. Mechanizmus
súťaže je chápaný ako konkludentný súhlas súťažiaceho so spracovávaním jeho osobných údajov v
zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 2016/679 GDPR.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

VII. Osobitné ustanovenia
1. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke, tovaroch a
službách Vyhlasovateľa, a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok; výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
3. Vyhlasovateľ nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v súťaži, resp. s výhrou. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky Účastníkov
súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka, ako ani v súvislosti
s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom Vyhlasovateľom.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jeho zverejnenia na webovej stránke Vyhlasovateľa:
www.hyundai.sk, sekcia https://www.hyundai.sk/predaj-a-sluzby/testovacia-jazda.
2. Vyhlasovateľ má právo jednostranne zmeniť alebo dopĺňať Štatút podľa vlastného uváženia, najmä,
ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.
3. Zmenu Štatútu Vyhlasovateľ zverejní na webovej stránke Vyhlasovateľa www.hyundai.sk, v sekcii:
https://www.hyundai.sk/predaj-a-sluzby/testovacia-jazda
4. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v
zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa
jednotliví Účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
V Bratislave, dňa 19. 9. 2019
Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky v SR:
Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia

