Štatút súťaže
„TANKUJTE INAQ“
(ďalej ako „štatút“)

1. Predmet štatútu
Predmetom tohto štatútu je úprava pravidiel a podmienok spotrebiteľskej súťaže „TANKUJTE INAQ“ (ďalej ako „súťaž“).
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá a podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k
spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

2. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže
Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť:
obchodné meno:
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
sídlo:
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
IČO:
31 337 215
zápis:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4775/B
(ďalej ako „organizátor súťaže“).
Technický servis súťaže zabezpečuje obchodná spoločnosť:
obchodné meno:
Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
sídlo:
Leškova 5, 811 04 Bratislava
IČO:
31 334 938
zápis:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro, vločka.č. 3707/B
(ďalej ako „prevádzkovateľ súťaže“).
Spolupracujúcimi osobami sa chápu osoby, ktoré zabezpečujú úlohy zverené organizátorom súťaže alebo
prevádzkovateľom súťaže na zabezpečení tejto súťaže (ďalej ako „spolupracujúce osoby“). Spolupracujúce osoby sú
povinné riadiť sa týmto štatútom a prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie.

3. Účastník súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá:
a) je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
b) splní podmienky tohto štatútu;
c) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu;
d) je plnoletá (dovŕšila minimálne vek 18 rokov)
(ďalej ako „účastník“).
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám
blízke (v súlade s definíciou § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov– časť vety pred bodkočiarkou) (ďalej ako „vylúčená osoba“).
V prípade, že sa preukáže, že výhercom súťaže je vylúčená osoba, organizátor súťaže ju môže zo súťaže vylúčiť s
následkom, že stráca nárok na výhru, ktorá mu nebude odovzdaná. a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.
Rovnako nebude výhra odovzdaná výhercovi, v prípade, ak organizátor súťaže zistí alebo bude mať podozrenie zo
spáchania podvodného alebo nekalého správania voči organizátorovi súťaže, alebo ktorý poruší tento štatút alebo sa
pokúsi skresliť celkové výsledky súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.

4. Začiatok a ukončenie súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 27.05.2021 do 30.05.2021 (vrátane) (ďalej ako „trvanie súťaže“).

5. Miesto konania súťaže
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

6. Podmienky a priebeh súťaže
Účastník sa do súťaže zapojí vyplnením súťažného kvízu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke
www.tankujteinaq.sk. počas trvania súťaže.
Úlohou účastníka je zodpovedať všetkých 10 kvízových otázok a uviesť kontaktný email.
Používanie viacerých emailových identít jedným účastníkom je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k
vylúčeniu účastníka zo súťaže.
Do žrebovacej databázy bude zaradený každý účastník len raz.
Súťaž bude ukončená dňa 30.05.2021 o 23:59:59.
Dňa 31.05.2021 budú vyžrebovaní výhercovia:
- 1 hlavný výherca hlavnej výhry,
- a 100 vedľajších výhercov vedľajšej výhry,
ktoré sú bližšie špecifikované v bode 7 tohto štatútu.
Do žrebovania bude zaradený len taký účastník, ktorý bude spĺňať podmienky uvedené v tomto štatúte.
Vyhodnotenie súťaže prebieha náhodným výberom organizátora súťaže alebo ním poverenej osoby spomedzi
emailových adries.
Účastník berie na vedomie, že zapojením sa do súťaže mu nevzniká právny nárok na domáhanie sa výhry v súťaži.

7. Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry
Hlavnou výhrou v súťaži je 1x ŠKODA ENYAQ IV na víkend (ďalej ako „hlavná výhra“) a vedľajšou výhrou v súťaži je
palivová karta v hodnote 35 € (ďalej ako „vedľajšia výhra“).
Pre účely tohto štatútu sa účastník, ktorý získa hlavnú výhru označuje ako hlavný výherca (ďalej ako „hlavný výherca“)
a účastníci, ktorí získajú vedľajšiu výhru sa označuje ako vedľajší výhercovia (ďalej ako „vedľajší výhercovia“) (hlavný
výherca a vedľajší výhercovia ďalej spolu aj ako „výhercovia“).
Výhercovia súťaže budú určení náhodný výberom prevádzkovateľom súťaže dňa 31.05.2021. Výhercovia budú o tejto
skutočnosti upovedomení prevádzkovateľom súťaže prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu
uvedenú pri zadávaní súťažného kvízu. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je
možné si výhru uplatniť, súhlas so spracovaním osobných údajov výhercov a informácie o ochrane osobných údajov
a o spôsobe ich spracovania, ako aj udelenie súhlasu na zverejnenie informácie, ktorí účastníci sa stali výhercami na
internetovej stránke www.tankujteinaq.sk.
Ak si výhercovia:
- neuplatnia nárok na hlavnú výhru alebo vedľajšiu výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre,
- vzdávajú sa hlavnej výhry alebo vedľajšej výhry,
- neudelia súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, resp. nesplnia inú podmienku podľa tohto štatútu,
stráca sa týmto nárok na hlavnú výhru alebo vedľajšiu výhru. Takýto výhercovia nemajú nárok na náhradné plnenie.
Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom alebo ak výherca neodpovie prevádzkovateľovi súťaže v stanovenej
lehote v upovedomení o výhre, stráca nárok na hlavnú výhru alebo vedľajšiu výhru a predmetnú výhru získa
vyžrebovaný náhradník z účastníkov, ktorý ešte neboli ocenení.

Hlavná výhra alebo vedľajšia výhra bude výhercom zaslaná poštou na adresu, ktorú výhercovia uvedú na základe
upovedomenia o výhre, kde budú vyzvaní na jej uvedenie.
Organizátor súťaže je poskytovateľom cien do súťaže.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania hlavnej výhry alebo vedľajšej výhry.

8. Informácie o zdanení hlavnej výhry a vedľajších výhier
Hlavná výhra a vedľajšie výhry sú ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon o dani z príjmov“) s
výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods.
2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
Výhercovia sú povinní pri zdanení hlavnej výhry alebo vedľajšej výhry postupovať podľa zákona o dani z príjmov.
Hlavná výhra alebo vedľajšie výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú hlavnú výhru alebo vedľajšie výhry pred
zdanením.
Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia hlavnej výhry lebo
vedľajších výhier výhercami.
Každý účastník súťaže berie na vedomie, že hlavná výhra, ako ani vedľajšie výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou
cestou a nie je možné ich vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel
a podmienok súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

9. Ochrana osobných údajov
Výhercovia berú na vedomie, že prevádzkovateľ súťaže bude na základe udeleného súhlasu výhercov ako dotknutých
osôb spracúvať osobné údaje za účelom kontaktovania výhercov a za účelom odovzdania hlavnej výhry alebo
vedľajších výhier; za účelom informovania o výsledkoch súťaže na internetovej stránke www.tankujteinaq.sk
organizátora súťaže; ako aj na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov
organizátora súťaže.
Výhercovia berú na vedomie, že prevádzkovateľ súťaže spracúva osobné údaje výhercov v súlade s platnou
legislatívou a v súlade s Politikou spracúvania osobných údajov organizátora súťaže. Podrobnosti ohľadne
spracúvania osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke http://www.skoda-auto.sk/ostatne/ochranaosobnych-udajov v sekcii Ochrana osobných údajov. Politika spracúvania osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto štatútu.
Účastníci berú na vedomie, že prevádzkovateľ súťaže nespracúva osobné údaje účastníkov, ktorí sa nestanú
výhercami v zmysle tohto štatútu.

10. Osobitné ustanovenia
Súťaž slúži na podporu povedomia o značke organizátora súťaže, a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019
Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži,
resp. s hlavnou výhrou alebo vedľajšou výhrou. Organizátor súťaže 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 hlavnej výhry alebo vedľajších výhier.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže, ako aj tento štatút podľa vlastného uváženia,

najmä, ale nie výlučne spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.
Tento štatút, ako aj jeho zmenu, zverejni organizátor súťaže počas trvania súťaže na internetovej stránke
www.tankujteinaq.sk/pravidla. Okrem uvedeného prevádzkovateľ súťaže oznámi zmeny štatútu aj na internetovej
stránke https://www.facebook.com/SkodaAutoSK/ na profile organizátora súťaže, a to bezodkladne po zverejnení
zmeny štatútu.

11. Záverečné ustanovenia
Štatút k tejto súťaži bude k dispozícii na požiadanie u prevádzkovateľa súťaže, ako aj na internetovej stránke
www.tankujteinaq.sk/pravidla.
Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke
www.tankujteinaq.sk/pravidla.
Účastníci sa zaväzujú uvádzať pravdivé údaje a postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
Účastníci sa zaväzujú, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani
podmienky uvedené v tomto štatúte.
Účastníci berú na vedomie, že pri využívaní internetových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a
nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším
súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Účastník nesmie obťažovať ostatných
účastníkov.
Každý účastník preberá zodpovednosť za používanie internetovej stránky www.tankujteinaq.sk a vyhlasuje a svojím
súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne
predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ
servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá. Uvedené osoby zároveň neprichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi
účastníkov, ako ani výhercov a žiadnym spôsobom ich nespracúvajú.
Každý účastník sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších účastníkov alebo tretie osoby alebo
porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia podmienok je organizátor súťaže oprávnený
účastníka zo súťaže vylúčiť.
Účastníci sa zaväzujú, že svojím konaním nebudú znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom
poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmú propagovať služby iných osôb, ktoré sú v
priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je
organizátor súťaže oprávnený takto konajúceho účastníka zo súťaže vylúčiť.
Každý účastník v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnych
sietí. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ internetovej stránky túto zodpovednosť
nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.
Účastníci berú na vedomie a súhlasia, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť
alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, účastníci berú na vedomie a súhlasia s tým, že
platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu.
Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať účastníkov, pretože
aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke www.tankujteinaq.sk/pravidla.
Účastníci sa zaväzujú riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb
podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre
všetkých účastníkov. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti účastníkov, ich zodpovednosť

a jej pravidlá. Žiadny účastník nemá nárok na hlavnú výhru, ako ani na vedľajšie výhry, pokiaľ nesúhlasí s týmto
štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Účastník tiež nemá nárok na hlavnú výhru alebo vedľajšiu výhru, ak
nesplnil podmienky súťaže.
Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a účastníci sa zaväzujú
sa im podrobiť.
Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a spolupracujúce osoby nezodpovedajú za žiadne technické problémy
alebo technické poruchy alebo za hlavnú výhru alebo vedľajšie výhry, ich kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody
alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné
pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú
nedostupnosť internetovej stránky www.tankujteinaq.sk z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo
internetovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za
nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek
aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov, a
tiež právo na:
(i) prípadné vylúčenie účastníka zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich,
(ii) nepriznanie nároku na hlavnú výhru alebo vedľajšie výhry; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z
podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku
momentu odovzdania/uplatnenia výhry.
Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu hlavnej výhry alebo vedľajších výhier. Výhra Enyaq iV na víkend sa
odovzdá osobe s platným vodičským preukazom.
Zapojením sa do súťaže účastník vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

V Bratislave dňa 27.05.2021

