
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

„Nová ŠKODA FABIA“  
  

Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá súťaže s názvom „Odfoť sa s maketou auta 

alebo s macom Autoprofit“ organizovanou spoločnosťou Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763, 

Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: 

Sro, Vložka č. 12327/T a uverejnenou na web-stránke www.autoproft.sk.  

  

I.  

Základné ustanovenia  

  

1. Cieľom súťaže „Nová ŠKODA FABIA“  (ďalej len „súťaž“) je poskytnúť širokej verejnosti 

atraktívnym spôsobom možnosť získania vecných cien, konkrétne:  1 ks vozidla na víkend, 2 x 

2 ks lístkov na Autoshow Autosalon Nitra 2018 (ďalej len “cena”).   

2. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.  

3. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov. (ďalej len „súťažiaci“). 

Organizátor je oprávnený vyžiadať si od súťažiaceho predloženie platného občianskeho 

preukazu. Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom pre vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže.  

4. Zamestnanci organizátora súťaže ako aj jeho blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho 

zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.  

  

II.  

Organizátor a technické zabezpečenie súťaže  

  

1. Vyhlasovateľom a súčasne organizátorom súťaže je spoločnosť Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 

763, Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 

Oddiel: Sro, Vložka č. 12327/T (ďalej len “organizátor súťaže” alebo “organizátor”), ktorá súťaž 

aj technicky zabezpečuje.  

  

III.  

Priebeh súťaže  

  

1. Súťaž bude prebiehať v období od 26.09.2018 od 12:00h do 8.10.2018  12:00h 

2. Víťazi cien budú vyhlásení dňa 8.10.2018 o 16:00h. Informácie o vyžrebovaných výhercoch 

budú dostupné na web-stránke www.autoprofit.sk a na Facebook-ovej stránke organizátora 

súťaže „Autoprofit Galanta“.  

3. Súťaž bude za podmienok tohto štatútu prebiehať formou žrebovania výhercov cien zo všetkých 

prihlásených súťažiacich, pričom žrebovanie prebehne dňa 8.10.2018 o 16:00h.  
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IV.  

Podmienky súťaže, prihlasovanie a účasť v súťaži  

  

1. Súťažiaci sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom zverejnenia fotografie vozidla značky ŠKODA 

v komentári pod príspevkom, ktorý uverejnil organizátor súťaže Autoprofit, s.r.o. 

2. Po registrácii budú súťažiaci automaticky zaradení do zlosovania o ceny.   

3. Dňa 8.10.2018 budú spomedzi všetkých účastníkov súťaže vyžrebovaní výhercovia cien. 

Vyžrebovanému výhercovi bude odoslaná správa prostredníctvom sociálne siete Facebook, v 

ktorej sa bude nachádzať oznámenie o výhre a zároveň výzva na osobné prevzatie si výhry u 

Organizátora a to v lehote do 7 dní. Nevyzdvihnutím si ceny v stanovenej lehote cena prepadá. 

Výherca ceny jej uplatnením automaticky súhlasí s fotením a nahrávaním videa na začiatku a počas 

konania akcie, pričom zhotovené fotografie aj video môžu byť použité na ďalšie marketingové 

aktivity organizátora.  

  

V.  

Ceny a vyhodnotenie súťaže  

  

1. Súťažiaci, ktorý splní podmienky registrácie bude automaticky zaradený do žrebovania o ceny.     

2. Zoznam výhercov súťaže bude dňa 8.10.2018 zverejnený na web-stránke www.autoprofit.sk a 

Facebook-vej stránke organizátora súťaže „Autoprofit Galanta“.  

  

VI.  

Osobitné ustanovenia  

  

1. Registráciou udeľuje súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom 

zabezpečovania a realizácie súťaže, ako aj s ich zaradením do databázy organizátora pre účely 

uskutočňovania marketingových a propagačných aktivít organizátora a/alebo ponuky tovaru a 

služieb organizátora, a to na čas trvania súťaže, ako aj po jej skončení až do prípadného písomného 

odvolania tohto súhlasu zo strany súťažiaceho. Súťažiaci výslovne udeľujú súhlas, aby sa pre účely 

súťaže zaznamenané fotografie ako obrazové záznamy používali formou sprístupnenia verejnosti 

a verejného rozširovania v rámci súťaže, ako aj po jej skončení, na webstránke www.autoprofit.sk 

a Facebook-ovej stránke organizátora „Autoprofit Galanta“, v Newsletteroch organizátora a v 

printových médiách propagujúcich organizátora, ako aj v ďalšej reklame organizátora.  

2. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou 

v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.  

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu 

požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí organizátor. Organizátor 

nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenami a ich využitím.  
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4. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené 

porušením pravidiel súťaže zo strany súťažiacich (napr. poskytnutím a zverejnením Fotografie, na  

ktorú nemá súťažiaci autorské práva).  

5. Na výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. U výhry nie je právny nárok na ich preplatenie v 

hotovosti.  

6. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže alebo 

akýchkoľvek nárokov súvisiacich s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko 

organizátora.  

7. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž prerušiť, 

skrátiť, predĺžiť alebo odvolať a to aj bez uvedenia dôvodu.  

 

 

 

 

 

 

V Galante, dňa 26.9.2018  

Autoprofit, s.r.o.  

Organizátor súťaže  

  


