
 

 
 

 

 
 

 

Štatút a pravidlá súťaže „Vyhrajte SUV Dacia Duster na 
týždeň“ 

 
Zmyslom tohto štatútu (ďalej len „Pravidlá“) je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže 
„Vyhrajte SUV Dacia Duster na týždeň“ (ďalej len „Súťaž“). Tento štatút je jediným 
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na 
území Slovenskej republiky. 
 
 
1. Organizátor Súťaže 
 
Organizátorom súťaže je spoločnosť Renault Slovensko, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 
24, 851 01, Bratislava IČO: 35 736 003, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka 16299/B (ďalej len „Organizátor“). 
 
Partnermi súťaže sú autorizovaní predajcovia Dacia na území Slovenskej republiky, ktorých 
zoznam je uložený u organizátora súťaže a rovnako na http://www.dacia.sk/predajcovia/ 
(ďalej len „Partneri“). 
 
2. Termín a miesto konania Súťaže 
 
Súťaž sa bude konať v období od 01.09.2015 od 00:00 hodín do 30.09.2015 23:59:59 hodín 
(ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky. 
 
3. Účastníci Súťaže 
 
Účastníkom Súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom 
a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je vlastníkom platného 
vodičského preukazu skupiny „B“ (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci"), ktorá splní 
podmienky tejto Súťaže podľa týchto Pravidiel. 
 
Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora Súťaže. V prípade, že sa výhercom stane 
osoba, ktorá je zamestnancom Organizátora, výhra sa neodovzdá. Ďalej sú zo Súťaže 
vylúčené akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na vývoji alebo organizácii tejto Súťaže, 
ako aj im blízke osoby. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá sa podieľala na vývoji 
alebo organizácii tejto Súťaže, alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá. Za osobu blízku 
sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.  
 
Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené 
podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého správania zo strany niektorého z 
účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, hlavne 
pokiaľ zistí, že súťažiaci porušili tieto pravidlá alebo sa pokúšali skresliť celkové výsledky 
Súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom. 
 
4. Princíp a podmienky Súťaže 
 
Účastník sa do Súťaže zapojí tak, že v priebehu doby konania Súťaže splní nasledujúce 
podmienky: 
 

- navštívi akciu Dacia Roadshow 2015 usporiadanú v spolupráci s niektorým 
z Partnerov súťaže počas doby konania súťaže, 
 

http://www.dacia.sk/predajcovia/


- riadne vyplní súťažný formulár, vrátane odpovede na súťažnú otázku, ktorú na mieste 
na vyžiadanie dostane od autorizovaného predajcu Dacia alebo inej oprávnenej 
osoby poverenej autorizovaným predajcom, 
 

- odovzdá vyplnený súťažný formulár predajcovi alebo inej oprávnenej osobe 
poverenej autorizovaným predajcom Dacia. Dátum odovzdania formulára musí byť 
v súlade s dobou konania súťaže. 
 
 

Každý účastník súťaže sa môže zúčastniť vždy len jedenkrát. Duplicitné záznamy budú zo 
súťaže vylúčené. 
 
Súťažná otázka je nasledujúca: „Koľko vozidiel predala Dacia od roku 2004 do polovice roka 
2015?“ 
  
Kritériom vyhodnotenia súťaže je presnosť odpovede na súťažnú otázku. Výhercom súťaže 
sa stanú tí traja účastníci, ktorých odpovede na súťažnú otázku budú správne alebo najbližšie 
správnej odpovedi. V prípade, že dvaja alebo viac účastníkov odpovie správne alebo ich 
odpoveď bude rovnako najbližšia správnej odpovedi, bude rozhodovať poradie, vytvorené 
podľa kritéria presnosti a uprednostnený bude ten účastník, ktorý odovzdal súťažný formulár 
skôr, a to na základe porovnania dátumu a času prijatia súťažného formulára predajcom 
alebo oprávnenou osobou. 
 
V sporných prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
Do celkového počtu predaných vozidiel sa započítavajú všetky nové vozidlá značky Dacia 
zaregistrované na území Slovenskej republiky v období od 1.1.2004 do 30.6.2015. 
 
Jediná a správna odpoveď na súťažnú otázku je vypočítaná na základe údajov publikovaných 
Združením automobilového priemyslu – ZAP, so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava.  
 
5. Výhra v Súťaži  
 
Výhrou v súťaži je zapožičanie vozidla Dacia Duster na týždeň u niektorého z Partnerov 
súťaže, a to pre každého z 3 výhercov. Presnú špecifikáciu vozidla (model, výbava) určí 
Organizátor súťaže. Pohonné hmoty nie sú súčasťou výhry. Organizátor nenesie žiadnu 
zodpovednosť za akékoľek riziká a záväzky spojené s užívaním výhry. 
 
Mená výhercov budú uverejnené na súťažnej webovej stránke www.dacia.sk/roadshow. 

Súťažiaci – výherca bude kontaktovaný usporiadateľom, alebo jeho povereným zástupcom, 
do 14 dní od ukončenia doby konania súťaže, ktorý s ním dohodne termín a miesto 
odovzdania výhry. V prípade, že sa vo vyššie uvedenej lehote nepodarí dohodnúť na termíne 
čerpania výhry z dôvodu na strane súťažiaceho – výhercu, zaniká nárok na získanie tejto 
výhry. Výhru je nutné uplatniť v rámci nasledujúcich 3 mesiacov po uplynutí trvania Súťaže.  

Výhry budú výhercom odovzdané osobne u jedného z Partnerov súťaže. Nevyzdvihnutie si 
výhry výhercom v dohodnutý deň, alebo zrieknutie sa výhry, znamená, že výhra bude 
ponúknutá ďalšiemu súťažiacemu. 
 
Súťažiaci si nemôže nárokovať na inú výhru, ako na tú, ktorá mu bude vydaná. Výhru nie je 
možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhru nie je možné vymáhať 
súdnou cestou.   
 
Výherca zodpovedá za škodu vzniknutú na zapožičanom vozidle Dacia Duster počas doby 
čerpania výhry, a to nad rámec dohodnutého poistenia na vozidle spôsobeného počas 
prevádzky od okamihu prevzatia výhry. Vzniknuté škody nad rámec dohodnutého poistenia 
sa výherca zaväzuje uhradiť vlastníkovi vozidla v plnom rozsahu. Spoluúčasť predstavuje 5%, 
minimálne však 66,39 EUR. 
 
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

http://www.dacia.sk/roadshow


Účasťou v Súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto 
pravidlá bezvýhradne dodržiavať. 
 
Účasťou v Súťaži súhlasí súťažiaci so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných 
údajov (ďalej len „Údaje“) do databázy Organizátora - spoločnosti Renault Slovensko, spol. s 
r. o., so sídlom Einsteinova 24,Bratislava 851 01, IČO: 35 736 003, a s ich následným 
spracovaním prostredníctvom povereného spracovateľa pre marketingové účely, t.j. 
ponúkania výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, 
výrobkoch a iných aktivitách, adresným listom, ponukovým katalógom, telefónom, faxom či 
elektronickou poštou, a to na dobu neurčitú, t.j. do odvolania súhlasu. V rozsahu 
a pre účely vyššie uvedené je Organizátor oprávnený odovzdávať osobné údaje svojim 
zmluvným partnerom v rámci autorizovanej siete predajcov a servisov RENAULT a DACIA 
a ďalej v rámci skupiny RENAULT a to taktiež do iných štátov v EU. Účastník berie na 
vedomie, že má práva podľa zák. č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým že poskytnutie Údajov je 
dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať písomným 
podaním (bližšie informácie na http://www.dacia.sk/pravne-opatrenia/), má právo prístupu 
k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovania nesprávnych 
osobných údajov, ich likvidáciu, atď. 
 
Účastníci Súťaže výslovne súhlasia s tým, že Organizátor Súťaže je oprávnený užiť v súlade 
s § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne meno, 
priezvisko a adresu výhercu Súťaže v médiách (vrátane internetu), propagačných 
a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s touto Súťažou a ním poskytovaných 
služieb s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom 
i zvukové a obrazové záznamy výhercu Súťaže, a to počas 5 rokov od ukončenia Súťaže. 
 
7. Ďalšie ustanovenia 
 
Organizátor nepreberá voči účastníkom Súťaže žiadne iné záväzky ako uvedené v týchto 
pravidlách a súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora.  
 
Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, 
kde budú informácie o Súťaži uverejnené alebo funkčnosťou sociálnej siete facebook. 
 
Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé 
správanie účastníka Súťaže či inej osoby, ktorá účastníkovi dopomohla či mohla dopomôcť 
k výhre, alebo ak príde k takému správaniu – najmä, ale nie výlučne v prípade fiktívnych 
facebookových profilov a duplicitných profilov rovnakého účastníka pod inými menami, bude 
účastník zo Súťaže vylúčený; platí to rovnako aj v prípade iného správania účastníka Súťaže 
alebo inej osoby, ktorá účastníkovi Súťaže dopomohla, či mohla dopomôcť k výhre v rozpore 
s týmito pravidlami.  
 
Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov Súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či 
zmeniť jej pravidlá.  
 
V prípade, že dôjde ku zmenám v podmienkach a pravidlách Súťaže, bude toto vykonané 
písomne vo forme dodatku a zverejnené rovnakým spôsobom ako tieto pravidlá Súťaže. 
Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. 
 
Vymáhanie účasti v Súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené. 
 
Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu 
a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky a lehoty odovzdania výhier v prípade, že mu 
výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami 
Súťaže. 
 
Úplné a záväzné pravidlá Súťaže sú dostupné na www.dacia.sk/roadshow a zároveň sú 
uložené v písomnej podobe v sídle Organizátora. 
 
Tieto pravidlá sú platné odo dňa ich vyhlásenia a účinné odo dňa zahájenia Súťaže, t.j. od 
01.09.2015. 
 
 

http://www.dacia.sk/pravne-opatrenia/

