Pravidlá súťaže:
„Preklikajte sa na Tour de France so ŠKODA E-shopom“
(ďalej len „Pravidlá súťaže“)
1. Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom súťaže „Preklikajte sa na Tour de France so ŠKODA E-shopom“ (ďalej len
„Súťaž“) je spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
2, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 4775/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a ako Sprostredkovateľ súťaže spoločnosť
CLARITY, s.r.o. so sídlom Tr. SNP 29, 040 01 Košice, IČO 36201189 (ďalej len ako
Sprostredkovateľ).
2. Trvanie Súťaže
Súťaž sa začína 07.04.2017 a končí 18.06. 2017. Deň 18.6.2017 je dňom, kedy sa možno v danom
časovom období posledný krát zapojiť do Súťaže.
3. Podmienky účasti v Súťaži
3.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má
plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách súťaže
(ďalej len „Účastník“).
3.2. Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k Prevádzkovateľovi, Sprostredkovateľovi a osoby jemu blízke, (ii)
osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru
k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii)
osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru
s autorizovanými predajcami a servisnými partnermi značky ŠKODA na Slovensku a ani osoby ním
blízke a ( iv) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže.
Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.
4. Výhra
V Súťaži sa súťaží o:
a) 1x Účasť na Prevádzkovateľom vybranej etape Tour de France 2017 pre 3 osoby
Tour de France Hospitality balíček, zahŕňajúci účasť pre 3 osoby na vybranej etape Tour de
France 2017, so zabezpečeným transportom, ubytovaním a bohatým programom. Výherca
bude mať možnosť pohybovať sa vo VIP zóne, dať si ranný tréning s predchádzajúcim víťazom
pretekov, zažiť vyhliadkový let helikoptérou1 a stať sa súčasťou pelotónu priamo v sprievodnom
vozidle.
b) 5 x Poukážka na zľavu v ŠKODA E-shope v hodnote 200€ s DPH

1

V závislosti na aktuálnych poveternostných podmienkach

5. Pravidlá Súťaže:
5.1. Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže splní
všetky nasledovné podmienky:
a) zapojí sa do súťaže tak, že v dobe konania súťaže navštívi oficiálnu web stránku ŠKODA Eshop: eshop.skoda-auto.sk a vykoná nákup tovaru v hodnote aspoň 50 €. (prípadne nákup podľa
bodu 5.2 Zaradenie do žrebovania / 3)
b) poskytne Usporiadateľovi svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, email a telefonický kontakt. V prípade registrovaných zákazníkov je účastník súťaže povinný
aktualizovať svoje osobné údaje, pokiaľ došlo k ich zmene ( napr. zmena priezviska, zmena
telefonického kontaktu).
c) súhlas súťažiaceho so všetkými podmienkami súťaže uvedenými v týchto súťažných pravidlách.
Tento súhlas poskytuje Účastník počas nákupu na ŠKODA E-shope v časti potvrdenia objednávky.
5.2. Zaradenie do žrebovania
Účastník postupuje do žrebovania v prípade, že na ŠKODA E-shope uskutočnil objednávku
v minimálnej hodnote 50€, tovar prevzal, zaplatil kúpnu cenu a neodstúpil od zmluvy na
základe § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., na základe čoho mu bol pridelený súťažný hlas. Súťaže
sa môže Účastník zúčastniť aj opakovane v stanovenom období, a teda môže uskutočniť
neobmedzený počet nákupov s nasledovne pridelenými súťažnými hlasmi, zaradenými do
žrebovania.
Prideľovanie súťažných hlasov, zaradených do žrebovania stanovil Usporiadateľ nasledovne:
1. Za hodnotu nákupu na ŠKODA E-shope z bežného sortimentu (mimo cyklistickej
kolekcie dresov a doplnkov, bicyklov, nosičov bicyklov na strechu a ťažné zariadenieprodukty zo ŠKODA E-shopu z kategórie „Súťaž TdF) prekračujúcu hranicu 50€
(a následne jej každého násobku kladným celým číslom) sa pridelí 1 súťažný hlas,
zaradený do žrebovania.
2. Za hodnotu nákupu na ŠKODA E-shope z propagovanej cyklistickej kolekcie,
(obsahujúcej cyklistické príslušenstvo, dresy, bicykle, nosiče bicyklov na strechu a ťažné
zariadenie – produkty zo ŠKODA E-shopu z kategórie „Súťaž TdF“), prekračujúcu hranicu
50€ (a následne jej každého násobku kladným celým číslom) sa pridelí dvojnásobok
súťažného hlasu, a teda pre nákup v minimálnej hodnote 50€ pridelí 2 súťažné hlasy,
zaradené do žrebovania.
3. V prípade, že Účastník súťaže sa zapojil do sprievodnej kampane na Facebooku, kde
úspešne dohral hru „Preklikajte sa na Tour de France so ŠKODA E-shopom“ a poskytol svoj
email (pod ktorým následne uskutočnil nákup na ŠKODA E-shope), znižuje povinnú hranicu
minimálneho nákupu z 50€ na minimálny nákup v hodnote 30€ a získava k nemu súťažný
hlas, ďalej vyrátaný podľa bodov 1. a 2. uvedených vyššie.
Príklad: Po zapojení sa do hry na Facebooku a poskytnutím svojho emailu, zákazník uskutoční na ŠKODA
E-shope pod zhodným emailom nákup cyklistického dresu v hodnote 65€ a tým následne získava 4 súťažné
hlasy, zaradené do žrebovania.

6. Žrebovanie
Výhercovia Súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili
do Súťaže a splnili všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami súťaže.
Žrebovanie súťaže prebehne pod dohľadom zamestnanca After Sales marketingového oddelenia
Usporiadateľa a notára po ukončení doby konania súťaže, najneskôr však do 23.06. 2017, pričom
sa vyžrebujú výhercovia a ich 2 náhradníci v stanovenom poradí zo všetkých súťažiacich pre
prípad, že by zanikol nárok týchto výhercov (prípadne ich náhradníkov) na výhru v súlade s týmito
Pravidlami súťaže.
7. Odovzdanie výhry
7.1. Prevádzkovateľ pre vykonávanie niektorých činností upovedomí výhercu o výhre odoslaním emailu na e-mailovú adresu, pod ktorou sa výherca zaregistroval v marketingovej kampani
„Preklikajte sa na Tour de France so ŠKODA E-shopom“ stránke ŠKODA E-shopu: eshop.skodaauto.sk, prípadne telefonicky na uvedenom telefonickom kontakte. Účastník na základe oznámenia
o výhre poskytne Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní po
oznámení, všetky požadované kontaktné údaje, potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak
výherca neoznámi Prevádzkovateľovi osobné (kontaktné) údaje uvedené v bode 8.4. týchto
Pravidiel súťaže za účelom odovzdania výhry alebo neposkytne súhlas so spracovaním jeho
osobných údajov podľa bodu 8.4. týchto Pravidiel súťaže, a to najneskôr do dvoch pracovných dní
od oznámenia o výhre, stráca nárok na výhru a Prevádzkovateľ je oprávnený v súlade s Pravidlami
súťaže odovzdať výhru účastníkovi súťaže nachádzajúceho sa na nasledujúcom poradí
vyžrebovaných náhradných výhercov; toto platí primerane aj v prípade, ak stratí nárok na výhru
náhradník a výhra bude odovzdaná náhradníkovi v ďalšom poradí. V prípade, ak zanikne nárok na
výhru výhercovi a následne tiež všetkým náhradníkom vyžrebovaným pre tú istú výhru, táto výhra
nebude vôbec odovzdaná a takto neprevzatá výhra prepadá k následnému použitiu k ďalším
propagačným či charitatívnym účelom prevádzkovateľa súťaže.
7.2. Každý výherca, tým, že sa prihlásil do súťaže poskytol dobrovoľne súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko (ulica, číslo, PSČ,
mesto/obec), e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, fotografie a videa svojej osoby pri
odovzdávaní výhry na účely účasti na Súťaži, prevzatia a čerpania výhry, ďalej na zverejnenie
údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko ( mesto ), fotografie a videa jeho osoby pri
odovzdávaní výhry, a to v médiách, v ktorých prípadne budú oznámené výsledky Súťaže, vrátane
zverejnenia na web stránke ŠKODA AUTO Slovensko a funpage www.facebook.com a na
internetových stránkach Prevádzkovateľa ako aj na akýchkoľvek prezentačných a propagačných
materiáloch Prevádzkovateľa.
7.3. Všetky výhry uvedené v bode 4. týchto Pravidlách súťaže budú výhercom, ktorí nestratili nárok
na výhru podľa týchto Pravidiel súťaže, zaslané poštou alebo odovzdané iným spôsobom do 30
dní po ukončení súťaže. Prevádzkovateľ si vyhradzujú právo zmeniť spôsob a čas doručenia výhry
výhercovi.
7.4. Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,
a) podľa bodu 7.1., 2.vety týchto Pravidiel Súťaže,
b) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,
c) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,
d) ak sa výherca v stanovenom čase a/alebo na stanovenom mieste nedostaví na odovzdanie
výhry,
e) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v Súťaži,
f) ak výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním hlavnej výhry podľa bodu
7.3. týchto Pravidiel súťaže,

g) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.
7.5. Výhra je neprenosná. Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ neposkytujú alternatívne plnenia,
ani peňažnú náhradu za výhru.
7.6. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ nezodpovedajú za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi
pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.
8. Osobitné ustanovenia
8.1. Tieto Pravidlá súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú
práva a povinnosti jej Účastníkov, Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa.
8.2. Prevádzkovateľ, prípadne v jeho mene Sprostredkovateľ si vyhradzujú právo na posúdenie
splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie
z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre
prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie
ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s
týmito pravidlami).
8.3. Každý účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže v zmysle bodu 5. Pravidiel súťaže, t.j. poskytne
Prevádzkovateľovi, prípadne v jeho mene Sprostredkovateľovi svoje osobné údaje, vyjadruje
súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
8.4. Každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže v zmysle bodu 5. Pravidiel súťaže zároveň v súlade
so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyjadruje Prevádzkovateľovi, prípadne v jeho
mene Sprostredkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, trvalé bydlisko (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), fotografia, video, e-mailová
adresa a číslo mobilného telefónu na účely kontaktovania z dôvodu účasti na Súťaži, oznámenia
výhercov a prevzatia (zaslania) výhry. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné.
Osobné údaje budú poskytnuté iba Prevádzkovateľovi a tretím stranám na základe osobitných
predpisov ako napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne.
V zmysle zákona Účastník má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia
podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby v § 28 a nasl.
zákona o ochrane osobných údajov.

8.5. Účastník má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu má za následok
vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na výhru, ak sa odvolanie stane účinné ešte pred
odovzdaním (zaslaním) výhry. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov odo dňa skončenia súťaže.
8.6. Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny
nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
8.7. V súťaži je zakázané používanie akýchkoľvek automatických skriptov alebo ovplyvňovanie
hlasovania iným spôsobom ako povoľujú pravidlá súťaže. Prevádzkovateľ súťaže má právo
zablokovať užívateľa pri podozrení z porušovania pravidiel bez upozornenia. Prevádzkovateľ
súťaže si tiež vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel počas trvania súťaže.
8.8. Výhra v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam.
Výherca je povinný si vysporiadať 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.
8.9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu, alebo
upraviť Pravidlá súťaže kedykoľvek v priebehu jej trvania aj bez uvedenia dôvodu a náhrady
nákladov.
8.10. Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na účasť v
Súťaži. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením,
neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za funkčnosť
internetového spojenia a/alebo web stránky ŠKODA E-shop: eshop.skoda-auto.sk. Prevádzkovateľ
nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne poskytnutú e-mailovú adresu Účastníka alebo za
nesprávne alebo neúplné osobné (kontaktné) údaje oznámené výhercom Prevádzkovateľa podľa
bodu 7.1. týchto Pravidiel súťaže.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Tieto Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území
Slovenskej republiky.
9.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach
týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť,
predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je
vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru. Výsledky súťaže
sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na
usporiadateľovi súťaže. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej výhre prechádza na
výhercu okamžikom odovzdania výhry výhercovi.
9.3. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhry v prípade, že mu výhra nebude
poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.
9.4 Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá
bezvýhradne dodržiavať.
9.5. Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2017 a sú zverejnené na stránke: ŠKODA
E-shop: eshop.skoda-auto.sk.
V Bratislave, dňa 1. 4. 2017

