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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže pre Slovenskú republiku „Postav sa na štart a dobehni si po 

KIU na víkend“. 

 

Súťažiaci účasťou v súťaži akceptuje nasledujúce podmienky: 

 

Usporiadateľ 

Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Odporučte nás a vyhrajte“ (ďalej len súťaž) je spoločnosť 

NOVÝ TOPCAR, s.r.o. so sídlom Bytčická cesta 88, 010 09 Žilina, IČO: 36371653 (ďalej len 

„usporiadateľ“). 

 

Trvanie súťaže 

Súťaž prebieha od 16.05.2020 00:00 do 16.06.2020 do 23:59 hod. 

 

Zúčastniť sa je možné len v tomto termíne. 

 

Podmienky účasti 

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov najneskôr v 

deň jej zapojenia sa do súťaže, s trvalou adresou v Slovenskej republike (ďalej len "súťažiaci" alebo 

"účastník").  

 

V prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného 

alebo nekalého konania zo strany niektorého účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému 

účastníkovi k získaniu výhry, bude tento účastník zo súťaže vylúčený. 

 

Vstup do súťaže 

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť tak, že po dobu trvania súťaže (od 16.05.2020 do 16.06.2020 

vrátane) zúčastní výzvy „20BUM20“ http://bumno.sk/. A to tak, že prostredníctvom aplikácie 

STRAVA https://play.google.com/store/apps/details… sa Účastník súťaže zaregistruje a stane sa 

členom BUM tímu https://www.strava.com/clubs/626762. Odbehne si vybraný segment 

5km https://www.strava.com/segments/23688843 alebo 

10km https://www.strava.com/segments/20626669. Po odbehnutí segmentu pošle Usporiadateľovi 

screenshoot aplikácie Strava o odbehnutom segmente / fotku športových hodiniek alebo iný 

verifikačný dôkaz o účasti na „Behu“ a zároveň zodpovie správne na obe súťažné otázky zverejnené 

na stránke https://topcar.sk/dobehni-si-po-kiu-na-vikend/ a odošle spolu s uvedením kontaktných 

údajov na e-mail Usporiadateľa beh@topcar.sk. Súťažiaci musí splniť všetky podmienky súčasne. 

Súťažné otázky:  

1. V ktorom roku začala spoločnosť NOVÝ TOPCAR predaj vozidiel značky KIA? 

2. V ktorých mestách má spoločnosť NOVÝ TOPCAR svoje predajné miesta? 

 

Výhra 

1. Hlavnou výhrou súťaže je bezodplatná výpožička automobilu Kia Ceed 1.0 T-GDi s plnou nádržou 

na víkend.  

http://bumno.sk/
https://play.google.com/store/apps/details…
https://www.strava.com/clubs/626762?fbclid=IwAR3hBMPGF8ewNDKMWxXzdELoTt4mPZCEdOhJ-RVef4iQnFlER-BoRqH6YlM
https://www.strava.com/segments/23688843?fbclid=IwAR3gr1hJzzIuFU_wtZJDbr5CKN3WNe-1khzTdpJ_ULOtQGOXMu9JCL4PzC8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Fsegments%2F20626669%3Ffbclid%3DIwAR3DdltpG1p48h8El_Zyw6lAAIkXMsLmUg3AKZDmm9zELJX4w2H9L46IOSg&h=AT0KQ-5rZBPtEPy5A3o_0ye3gX1VVLkGa7-x8cD59WLLxdBW9ahdTAOEdXKHX8KQsuFWQ8Xi-ugDC6TxXzPziE4-iJar34SAqI8mqV6Lt_HwRnFYQlYEFEjncZzMAnruOzS4MD4Vayzb5xv9U1m0Po8k_9hAicGmNPW99ZjDdu8SCbVvkyAFzqjTy2GD6cmnZ1zBkgEtBGXleLiEehFMJmcRrEIuH6wkKOwUE0cqwf9vGGTrgvfKMK4AVAI7X1w5keWSxG1ebC_DWhfnCx_XCAVgBP12VDsr7d1GEC2rCBiuiMEnQlK_OSpuxDRojBHnEgLcoc1yNecfL7eOM4R767EZ9CkHeJ8ZUHnNobjby3-n5AENnDfM6r_084dS0LsKHyQ2bBITzjeM16MJtD4eDoUChUxgmHKzOPnS_pCW1w6MDZqFXV4FUDmKQsK0vCicbraBUhwTdE8gYcm8TYi18yeyLgAN-OgfdlWSP5hatXfscf_p2J-sChvUiqGYl6ew5e48LrZVIH9ADyhpGltT2z2z7RMQZUkE2AADdtVv2mygib0W_JGlNBh5P7j-k5k9sJOqc7jteDCBp2Y3Q5D1ngMjpWWcIOO5_Ogrpg
https://topcar.sk/dobehni-si-po-kiu-na-vikend/
mailto:beh@topcar.sk
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2. – 3. reklamné premety spoločnosti NOVÝ TOPCAR,s.r.o. 

Výherca súťaže 

Výhercovia budú spomedzi účastníkov súťaže vyžrebovaní náhodným výberom dňa 22.06.2020. 

Vyžrebovaný budú traja Výhercovia , jeden Výherca pre jednu výhru.  

V prípade, že deň žrebovania pripadne na sviatok, alebo víkend, žrebovanie sa uskutoční do dvoch 

nasledujúcich pracovných dní. 

 

Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom e-mailu do 7 pracovných dní od dátumu 

žrebovania. Usporiadateľ sa pokúsi výhercu kontaktovať celkom 2x. Ak sa usporiadateľovi nepodarí 

s výhercom skontaktovať, uskutoční sa žrebovanie opätovne a určí sa náhradný výherca. 

 

V prípade, ak sa Výhercom stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov je organizátor oprávnený 

takého súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. 

 

V prípade, že výhra bude výhercom odmietnutá, použije sa postup popísaný vyššie v tomto bode. 

 

Meno Výhercu bude zverejnené na komunikačných kanáloch usporiadateľa súťaže a partnera 

https://topcar.sk/dobehni-si-po-kiu-na-vikend/ , http://bumno.sk/, 

https://www.facebook.com/bumnamestovo/, https://www.facebook.com/novytopcar/ 

 

Odovzdanie výhry 

Výherca , ktorý vyhrá hlavnú výhru, súhlasí s tým, že jej odovzdanie sa uskutoční na jednej 

z pobočiek spoločnosti NOVÝ TOPCAR, s.r.o. podľa predchádzajúcej dohody. 

Výhercovi, ktorý vyhrá vecnú cenu, bude cena doručená poštou alebo sa jej odovzdanie uskutoční na 

jednej z pobočiek spoločnosti NOVÝ TOPCAR, s.r.o. podľa predchádzajúcej dohody. 

 

Súhlas s pravidlami a Ochrana osobných údajov 

Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami a súčasne dáva 

svoj výslovný súhlas usporiadateľovi: 

 

• so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno a prvá iniciála priezviska 

• s bezplatným uverejnením svojej fotografie z odovzdania výhry v oznamovacích prostriedkoch a v 

propagačných materiáloch usporiadateľa 

 

Zapojením sa do súťaže súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas na spracovanie ním 

poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. 

Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe daného súhlasu po dobu nevyhnutnú 

na naplnenie nižšie uvedeného účelu a plnenie s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich z 

osobitných predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od začatia súťaže, a to na účel realizácie 

súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj s tým súvisiacej prezentácie a propagácie 

usporiadateľa, jeho produktov a služieb. 

 

Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva v zmysle § 28 a nasl. 

zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne 

a je možné ho vo vzťahu k usporiadateľovi kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomnou formou na 

https://topcar.sk/dobehni-si-po-kiu-na-vikend/
http://bumno.sk/
https://www.facebook.com/bumnamestovo/
https://www.facebook.com/novytopcar/
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adrese usporiadateľa. Odvolaním súhlasu stráca usporiadateľ právo osobné údaje súťažiaceho ďalej 

spracovávať. Ak bude súhlas odvolaný výhercom predtým, než dôjde k uplatneniu, t.j odovzdaniu, 

výhry, stráca výherca na výhru nárok. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v 

súťaži či výhry právnou cestou nie je možné. 

 

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto 

pravidlá bezvýhradne dodržiavať.  

 

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania 

súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej 

pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach 

súťaže https://topcar.sk/dobehni-si-po-kiu-na-vikend/, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. 

Toto všetko môže usporiadateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na náhradu nákladov či škody, 

ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť. 

 

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť 

výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v 

prípade, že mu výhra nebude jeho dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná 

v súlade s pravidlami súťaže. 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach 

týkajúcich sa tejto súťaže. Iba usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o konečnom výhercovi súťaže a 

jeho prípadnom náhradníkovi. 

 

Usporiadateľ je oprávnený v prípade podozrenia na nekalé konanie alebo nesplnenie podmienok 

súťaže vylúčiť bez udania dôvodov ktoréhokoľvek účastníka súťaže. 

 

Odkaz na originál úplných pravidiel bude počas súťaže uložený na webovom portáli usporiadateľa 

súťaže: https://topcar.sk/dobehni-si-po-kiu-na-vikend/ 

 

V Žilina, dňa 01.05.2020 

 

https://topcar.sk/dobehni-si-po-kiu-na-vikend/
https://topcar.sk/dobehni-si-po-kiu-na-vikend/

