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ŠTATÚT SÚŤAŽE „AUTOSALON 2018“ 
 

1. Všeobecné informácie 
 
1.1 Predmetom tohto štatútu - pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) je úprava 

podmienok a priebehu súťaže s názvom “AUTOSALON 2018“ (ďalej len „Súťaž“) vyhlásenej 
spoločnosťou Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO:  00 211 087, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 10/B (ďalej len 
„Vyhlasovateľ“).  
 

1.2 Súťaž sa riadi výlučne týmito Pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov 
a postupy žrebovania. Pravidlá sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v Súťaži počas celého 
obdobia trvania Súťaže. 

 
1.3 Účelom Súťaže je reklama a podpora výstavy Autosalon 2018 Vyhlasovateľa špecifikovaného 

v článku 3 týchto Pravidiel. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje 
pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže. Súťaž je 
organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných 
hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou 
hrou. 

 
1.4 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 16.4.2018 od 00:00 hod. do 

29.4.2018 do 18:00 hod. Posledným termínom pre prihlásenie účastníka Súťaže v zmysle článku 3 
týchto Pravidiel je 29.4.2018 18:00 hod.  

 
1.5 Zverejnenie a propagácia Súťaže trvajú od 16.4.2018 od 00:00 hod. do 29.4.2018 do 18:00 hod. a 

uskutočnia sa na webovej stránke Vyhlasovateľa www.incheba.sk, a vo forme digitálnych 
reklamných bannerov na iných webových stránkach a na Facebooku. 

 
1.6 Výhru podľa bodu 4.1 druhá odrážka týchto Pravidiel pre Vyhlasovateľa zabezpečuje Vyhlasovateľ.  

 
 
2. Podmienky účasti v Súťaži 
 
2.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá vyplní svoju platnú emailovú adresu 

v tomto formulári a ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel, a ktorá potvrdí súhlas s 
účasťou v Súťaži.  

 
2.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa alebo osoby v obdobnom pracovnom 

pomere k Vyhlasovateľovi ako aj im blízke osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení.  

 
 
3. Podmienky Súťaže 
 
3.1 Podmienky zaradenia záujemcu do Súťaže: 

 Do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý vyplní vo formulári emailovú adresu v 
období od 16.4.2018 od 00:00 hod. do 29.4.2018 do 18:00 hod.  
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3.2 Účastník Súťaže pri prihlásení sa do Súťaže v súlade s bodom 3.1. týchto Pravidiel potvrdil, že sa 

oboznámil s obsahom týchto Pravidiel, že s nimi súhlasí a že sa zaviazal ich dodržiavať. 
 
 
4. Výhry 
 
4.1 V Súťaži budú poskytnuté nasledovné výhry: 
 

1.  Zapožičanie auta na víkend 
2.  Detské licencované elektrické autíčko 
3.  Vip kartu na všetky veľtrhy a výstavy organizované Inchebou pre 2 osoby 

 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry (počet, druh) poskytnuté do Súťaže a nahradiť ich 
inými výhrami podľa uváženia Vyhlasovateľa, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier. 
 
 

5. Žrebovanie a kontaktovanie 
 
5.1 Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční v pondelok 30.4.2018 o 12:00 hod. náhodným 

vygenerovaním 3 emailových adries v priestoroch Vyhlasovateľa za účasti zástupcov 
Vyhlasovateľa poverených žrebovaním.  

 
5.2  Výhercom môže byť len účastník Súťaže, ktorý bol vyžrebovaný a ktorý spĺňa podmienky 

zaradenia do Súťaže uvedené v týchto Pravidlách.  
 
5.3 Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

žrebovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Výsledky žrebovania budú zároveň v 
lehote uvedenej v tomto bode uverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa www.incheba.sk. 

 
6. Odovzdanie výhry 
 
6.1 Odovzdanie výhry výhercovi – automobil na víkend prebehne najskôr 10 dní po vyžrebovaní 

a najneskôr do 30.6.2018 podľa dohody s výhercom.  
 

Odovzdanie výhry výhercovi – detské licencované elektrické autíčko prebehne po dohode 
s výhercom najneskôr do 10 pracovných dní priamo výhercovi alebo Vyhlasovateľ najneskôr do 
10 pracovných dní zašle v balíku Slovenskou poštou výhercovi výhru. 

 
Odovzdanie výhry výhercovi – Vip karta na všetky veľtrhy a výstavy organizované Inchebou pre 2 
osoby prebehne po dohode s výhercom najneskôr do 10 pracovných dní priamo výhercovi alebo 
Vyhlasovateľ najneskôr do 10 pracovných dní zašle Slovenskou poštou výhercovi výhru. 

 
V prípade, že výherca sa odovzdania výhry nemôže zúčastniť alebo ak nebude možné výhru 
doručiť na adresu určenú výhercom, prepadá v prospech Vyhlasovateľa. Výherca v takomto 
prípade nemá nárok požadovať od Vyhlasovateľa za výhru akékoľvek ďalšie plnenia, resp. inú 
protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.  



3 

 

6.2 Vyhlasovateľ si pred odovzdaním každej výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 
skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. Výherca je povinný v prípade osobného 
odovzdania výhry sa preukázať  zástupcovi Vyhlasovateľa dokladom totožnosti.  

 
6.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť odovzdanie výhry ako verejnú udalosť. 
 
7. Osobné údaje a osobnostné práva 
 
7.1   Vyplnením emailovej adresy vo formulári ako dotknutá osoba slobodne udeľujem súhlas so        
spracúvaním osobných údajov emailovej adresy na účely marketingu  a súťaže spoločnosti Incheba, 
a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087. Doba uchovávania údajov je 5 rokov. 
Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú, právo na vymazanie osobných údajov a právo na začatie konania o ochrane osobných údajov. 
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na vyššie uvedenú adresu. 

 
8. Zodpovednosť Vyhlasovateľa 
 
8.1 V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, na výhry 

nie je právny nárok.  
 
8.2 Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 

účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím. 
 
8.3 Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré  vzniknú v súvislosti s nesprávnymi 

údajmi, ktoré poskytnú účastníci Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 
neprijatím, resp. nevyužitím výhry. 

 
8.4 Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v 

súvislosti s užívaním výhier a taktiež nie je zodpovedný za oneskorenie, stratu, poškodenie, 
zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené treťou stranou  na adresu výhercu. 

 
9. Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže 

podľa vlastného uváženia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne 
nahradiť Pravidlá tejto Súťaže novými podmienkami, resp. Pravidlami tejto Súťaže. Zmeny alebo 
nové podmienky, resp. Pravidlá tejto Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa. 
Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo Súťaž odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania 
dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto 
Súťaže. 

 
9.2 V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a 

záväzné. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca pre účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo 
informácie, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho nárok 
na výhru tým zaniká.  

 
9.3 Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže zo Súťaže v prípade, že by 

porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či 
škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi Súťaže vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje 
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právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru 
podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo 
poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa. 

 
9.4 Výsledky Súťaže, ktoré budú Vyhlasovateľom zverejnené v súlade s týmito Pravidlami, sú 

konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny 
vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení 
požadovať vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry. 

 
9.5 Účastníci Súťažiaci nemajú na základe tejto Súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek 

iné plnenia zo strany vyhlasovateľa než na plnenia výslovne uvedené v  týchto Pravidlách, pričom 
aj samotný nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok v zmysle týchto 
Pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od vyhlasovateľa Súťaže akékoľvek ďalšie plnenia 
nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto Pravidlách.  

 
9.6 Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmito Pravidlami a 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 
 
V Bratislave dňa 13.4.2018 

Incheba, a.s. 
Vyhlasovateľ Súťaže 
 


