
Úplné pravidlá súťaže 

IVECO jarná kampaň 

Tieto pravidlá sú dokumentom, ktorý ako jediný záväzne upravuje pravidlá súťaže „IVECO jarná 

kampaň“ (ďalej len „Súťaž“), ktorú organizuje spoločnosť Iveco Czech Republic, a. s., IČO: 48171131, 

so sídlom Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika, zapísaná v 

Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B., vložka 936 (ďalej len 

„Zadávateľ“). 

Realizáciu Súťaže z poverenia Zadávateľa zabezpečuje spoločnosť Temper Communication a.s.,  

IČO: 29043620, so sídlom Na Březince 930/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v Obchodnom registri 

vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B., vložka 16002, ako Realizátor súťaže (ďalej len 

„Realizátor“), ktorá o Súťaži informuje na svojich propagačných materiáloch. 

Úplné znenie pravidiel Súťaže budú po celú Dobu trvania súťaže zverejnené na internetových stránkach 

Súťaže www.iveco-special-offer.com a originál týchto pravidiel je uložený a k dispozícii na nahliadnutie 

v sídle Realizátora (ďalej len "Pravidlá"). 

 

1. Doba a miesto konania Súťaže 

Súťaž bude prebiehať od 12.4.2021 do 30.6.2021 (ďalej len „Doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej 

republiky.  

 

2. Účasť v Súťaži 

Účastníkom Súťaže môže byť iba právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle 

ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov1, 

so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá v Dobe trvania Súťaže na území Slovenskej republiky 

uskutoční súťažný nákup, tak ako je špecifikovaný ďalej v týchto Pravidlách, a zároveň sa v Dobe trvania 

Súťaže registruje do Súťaže a splní všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami (ďalej 

len „Účastník“). Registrácia do Súťaže vykonaná po uplynutí Doby trvania Súťaže je neplatná. 

Zo Súťaže budú vylúčené všetky osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v Súťaži a ďalej osoby 

konajúce v rozpore s týmito Pravidlami. 

Súťažným nákupom sa na účely Súťaže rozumie nákup výrobkov IVECO Genuine parts, IVECO Reman 

Parts, IVECO NEXPRO Parts, IVECO Accessories parts a / alebo služieb v minimálnej hodnote 400,- € bez 

DPH v Autorizovanej predajni / Autorizovanom servise IVECO s výnimkou nákupu výrobkov a / alebo 

služieb uvedených ďalej v týchto Pravidlách (ďalej len „Súťažný nákup“). Zoznam autorizovaných 

predajní / autorizovaných servisov je uvedený v Prílohe č. 1 týchto Pravidiel. 

 
1 § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov: „Podnikaním sa 
rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o 
hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu“. „Podnikateľom podľa 
tohto zákona je: a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského 
oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov, d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu“. 
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Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností: Súťažným nákupom nie je (i) nákup motorového vozidla, (ii) 

poskytnutie služieb / výrobkov Zadávateľa alebo Autorizovanej predajne / Autorizovaného servisu 

IVECO v rámci záručných opráv a zvolávacích akcií Zadávateľa alebo Autorizovanej predajne / 

Autorizovaného servisu IVECO, (iii) poskytnutie služieb / výrobkov Zadávateľa alebo Autorizovanej 

predajne / Autorizovaného servisu IVECO v rámci služieb dohodnutých servisnou zmluvou, ktorú 

podnikateľ uzavrel pri kúpe vozidla a úhrada služieb alebo kúpa výrobkov nie je hradená podnikateľom 

priamo Autorizovanej predajni / Autorizovanému servisu IVECO. 

Účastník Súťaže sa môže zúčastniť Súťaže aj opakovane, avšak vždy s iným Súťažným nákupom. Pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že jeden daňový doklad - faktúra (ďalej len „Daňový doklad“) 

môže dokladovať iba jeden Súťažný nákup, tzn. v prípade, ak daňový doklad bude znieť na vyššiu sumu 

ako 400,- € (bez DPH) alebo na jej násobky, jedná sa na účely tejto Súťaže vždy len o jeden Súťažný 

nákup. 

Každý Účastník Súťaže môže v rámci Súťaže získať výhru len jedenkrát. 

 

3. Priebeh Súťaže 

Registráciu do Súťaže vykoná Účastník Súťaže na internetových stránkach Súťaže  

www.iveco-special-offer.com pravdivým / správnym a úplným vyplnením a odoslaním registračného 

formulára. Registračný formulár obsahuje tieto povinne vypĺňané údaje: (i) obchodné meno / názov 

podnikateľa (ii) IČO, (iii) meno a priezvisko kontaktnej osoby, (iv) telefónne číslo, (v) e-mailová adresa, 

(vi) typ vozidla, na ktorý sa vzťahuje Súťažný nákup, (vii) vek vozidla, na ktorý sa vzťahuje Súťažný 

nákup, (viii) miesto pre vloženie (nahranie) kópie daňového dokladu preukazujúceho uskutočnenie 

Súťažného nákupu. 

Kópia nahrávaného daňového dokladu musí byť v takom rozlíšení, aby bol čitateľný, pričom daňový 

doklad musí byť nakopírovaný celý, tzn. musí byť z neho zrejmá identifikácia Autorizovanej predajne  / 

Autorizovaného servisu IVECO, identifikácia Účastníka, zakúpených výrobkov a / alebo služieb a 

celková čiastka bez DPH. 

Súčasťou registrácie je povinné prijatie týchto Pravidiel. 

Registrácia do Súťaže je dokončená prijatím potvrdzujúceho e-mailu Realizátora Súťaže (ďalej len 

„Platná registrácia“). 

V prípade, že registráciu vykonajú za Účastníka dve alebo viac osôb, avšak dokladujú Súťažný nákup 

totožným daňovým dokladom, bude do Súťaže zaradená registrácia, ktorá bola urobená prvá v poradí. 

 

4. Výhry 

V Súťaži je možné získať nasledujúce výhry: 

1x hlavná výhra (prvé miesto): Dvojmiestny elektroskúter Racceway CENTURY  

1x vedľajšej výhra (druhé miesto): Tablet Apple iPad 128GB  

5x vedľajšej výhry (tretie až siedme miesto): Elektronický darčekový poukaz Alza.cz na nákup tovaru v 

hodnote 100 € 

 

http://www.iveco-special-offer.com/


5. Vyhodnotenie výhercu 

Výherca hlavnej výhry a výhercovia vedľajších výhier budú určení Realizátorom, a to na základe 

náhodného výberu - žrebovania, ktoré sa uskutoční dňa 15.7.2021. 

Do žrebovania budú zahrnutí všetci Účastníci s Platnou registráciou, ktorí v Dobe trvania Súťaže úplne 

a riadne splnia všetky podmienky Súťaže stanovené týmito Pravidlami. 

Pre každú z výhier bude žrebovaný vždy 1 výherca a 2 náhradníci pre prípad, že by výherca príslušnej 

výhry vyžrebovaný ako predošlý v poradí nesplnil všetky podmienky Súťaže stanovené týmito 

Pravidlami. Iba výhercovia, ktorí predložia originál daňového dokladu v lehote uvedenej v čl. 5. týchto 

Pravidiel, sa stávajú tzv. Potvrdenými výhercami a vzniká im nárok na prevzatie príslušnej výhry. 

Žrebovanie – pri výbere výhercov príslušných výhier a ich náhradníkov budú prítomní najmenej 1 

(jeden) zástupca Realizátora a 2 (dvaja) zástupcovia Zadávateľa. O priebehu žrebovania bude 

vyhotovený a prítomnými podpísaný písomný protokol. 

Účastník bude Realizátorom informovaný o tom, že bol vylosovaný a stal sa výhercom hlavnej alebo 

vedľajšej výhry, prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári do 10 

pracovných dní odo dňa, kedy sa uskutočnilo žrebovanie. Súčasťou správy o výhre podľa 

predchádzajúcej vety bude aj výzva Realizátora, aby vyžrebovaný Účastník doručil Realizátorovi originál 

nepoškodeného daňového dokladu, ktorého kópiu zaslal prostredníctvom registračného formulára 

(ďalej len „Súťažný daňový doklad“), a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy 

Realizátorom. V prípade, že Účastník v lehote podľa predchádzajúcej vety originál nepoškodeného 

Súťažného daňového dokladu Realizátorovi doručí a odpovie tak na informáciu Realizátora o tom, že 

sa stal výhercom (v prípade doručovania prostredníctvom držiteľa poštovej licencie je potrebné, aby v 

uvedenej lehote bol originál daňového dokladu realizátora doručený, nie iba odoslaný), a Realizátor 

nebude mať pochybnosti o pravosti ani čitateľnosti daňového dokladu, stáva sa potvrdeným výhercom 

(ďalej len „Potvrdený výherca“). V opačnom prípade predmetnému vyžrebovanému Účastníkovi nárok 

na výhru nevzniká. 

V prípade, že Realizátorovi nebude v uvedenej lehote doručená odpoveď Účastníka podľa 

predchádzajúceho odseku spolu s originálom nepoškodeného a čitateľného Súťažného daňového 

dokladu nestáva sa vyžrebovaný Účastník Potvrdeným výhercom a v takom prípade na jeho miesto 

nastupuje v súlade s týmito Pravidlami vyžrebovaný náhradník, pričom pokiaľ ani tento náhradník 

nesplní podmienky týchto Pravidiel, aby sa stal Potvrdeným výhercom, nastupuje druhý náhradník pre 

príslušnú výhru. V prípade, ak by ani druhý náhradník nesplnil všetky podmienky stanovené týmito 

Pravidlami, prepadá príslušná výhra v prospech Realizátora. 

Realizátor ani Zadávateľ Súťaže nenesú akúkoľvek zodpovednosť za doručenie odpovede Účastníka s 

originálom Súťažného daňového dokladu. 

Výhry budú Potvrdeným výhercom odovzdané osobne podľa dohody Realizátora a Potvrdených 

výhercov, najneskôr však dňa 31.8.2021. Osoby, ktoré za Potvrdeného výhercu výhru prevezmú sú 

povinné doložiť, že sú k takému konaniu za Potvrdeného výhercu oprávnené. V prípade, že Potvrdený 

výherca neprevezme výhru v dohodnutom dni, príp. podľa uváženia Realizátora v dohodnutom 

náhradnom termíne, nárok na výhru zaniká, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. 

 

 

 



6. Spracovanie osobných údajov  

Realizátor informuje, že osobné údaje Účastníka, jeho zamestnancov alebo jeho poverených osôb 

(ďalej len „osobné údaje Účastníka“) poskytnuté na účely registračného formulára, budú v 

nevyhnutnom rozsahu spracovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä 

v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, teda podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných 

údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len ako „GDPR“) 

Zadávateľom ako prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa osobné údaje Účastníkov 

spracúvajú. 

Pre organizáciu Súťaže a účasť Účastníkov v Súťaži je nevyhnutné spracovanie osobných údajov 

poskytnutých Účastníkmi, v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, údaje o vozidle, ako aj 

všetky ďalšie súvisiace komunikácie. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné sa Súťaže zúčastniť. 

Osobné údaje Účastníkov sú prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa osobné údaje 

Účastníkov spracúvajú, spracované za účelom: 

• umožnenia registrácie do Súťaže,  

• vyhodnotenia Súťaže, 

• odoslania informácie Účastníkovi, že sa stal výhercom, 

• odovzdania výhier, 

• vnútornej evidencie dát a záležitostí týkajúcich sa Súťaže, vrátane kontroly Súťaže a štatistiky.  

Právnym základom je plnenie zmluvy, ktorá je uzavretá medzi Účastníkom a prevádzkovateľom 

informačného systému, v ktorom sa osobné údaje Účastníkov spracúvajú, okamihom odoslania 

registračného formulára v súlade s týmito Pravidlami. 

Osobné údaje Účastníkov sú spracovávané po Dobu konania Súťaže, ďalej potom do doby 

vyhodnotenia Súťaže a odovzdanie výhier, do doby uplynutia premlčacích lehôt na práva vzniknuté na 

základe a v súvislosti so Súťažou, prípadne po dobu stanovenú právnymi predpismi. 

V prípade, že Účastník poskytne súhlas aj na ďalšie účely spracovania osobných údajov, môže 

prevádzkovateľ informačného systému, v ktorom sa osobné Údaje účastníkov spracúvajú, spracovávať 

osobné údaje získané na základe tohto súhlasu na účely a po dobu v súhlase uvedenú. 

Osobné údaje Účastníkov budú odovzdané prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa 

osobné údaje Účastníkov spracúvajú, sprostredkovateľom výhradne na základe zmluvy o spracovaní 

osobných údajov so všetkými zárukami, ktoré inak poskytuje ako prevádzkovateľ informačného 

systému, v ktorom sa osobné údaje Účastníkov spracúvajú. Ďalej môžu byť odovzdané 

prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa osobné údaje Účastníkov spracúvajú, ďalším 

príjemcom osobných údajov, akými sú napr. účtovné spoločnosti, právne spoločnosti, audítorské 

spoločnosti, IT spoločnosti, a pod., a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre správne a potrebné 

vyhodnotenie požiadaviek zo strany prevádzkovateľa informačného systému, v ktorom sa osobné 

údaje Účastníkov spracúvajú. Zoznam príjemcovho osobných údajov si môže Účastník vyžiadať u 

prevádzkovateľa informačného systému, v ktorom sa osobné údaje Účastníkov spracúvajú. 

Iným príjemcom osobných údajov môžu byť osobné údaje odovzdané výlučne v súvislosti s plnením 

zákonných povinností prevádzkovateľa informačného systému, v ktorom sa osobné údaje Účastníkov 

spracúvajú, kedy v týchto prípadoch môžu byť príjemcami predovšetkým orgány verejnej správy. 



Subjekt osobných údajov, je oprávnený voči prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sa 

osobné údaje Účastníkov spracúvajú: 

• požadovať prístup k jeho osobným údajom; 

• požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov; 

• požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov; 

• namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov; 

• využiť právo na prenosnosť jeho osobných údajov; 

• využiť práva podať sťažnosť proti spracovaniu jeho osobných údajov na Úradu pre ochranu 

osobných údajov; 

• využiť ďalšie práva uvedené v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov alebo iných. 

V prípade uplatnenia svojich práv sa môže subjekt osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa 

informačného systému, v ktorom sa osobné údaje účastníkov spracúvajú, na jeho e-mail 

............................... 

Účastník udeľuje svoj súhlas s tým, že Realizátor a Zadávateľ sú oprávnení bezplatne použiť v súlade s 

ust. § 84 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení, a s ust. § 12 ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov zvukové alebo obrazové 

záznamy z vyhodnotenia alebo odovzdania výhier v médiách a informačných kanáloch Realizátora a 

Zadávateľa (vrátane internetu) v súvislosti s touto Súťažou. V prípade, ak je Účastník právnickou 

osobou, je povinný zabezpečiť, takéto povolenie aj od osoby, ktorá ho pri vyhodnotení alebo odovzdaní 

výhry zastupuje. 

 

7. Ostatné podmienky Súťaže 

Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník svoj súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich počas svojej účasti v Súťaži 

dodržiavať. 

Za všetky údaje, vyplnené v registračnom formulári, zodpovedá Účastník. 

Realizátor má právo vylúčiť Účastníka z účasti v Súťaži, ak Účastník porušuje ustanovenia Pravidiel. 

Vyobrazenie výhier v propagačných materiáloch Súťaže (letáky, newslettre, internetové stránky a pod.) 

je len ilustračné a nemusí zodpovedať skutočnej podobe. Realizátor si vyhradzuje právo nahradiť výhru 

výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhry v prípade, 

že mu výhra nebude jej dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť Potvrdenému výhercovi 

odovzdaná v súlade s týmito Pravidlami. 

Realizátor nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych alebo nepresných informácií v súvislosti so 

Súťažou (či už tie boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), ani za úplnosť výťahov 

z týchto Pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, ani za 

prípadné tlačové chyby. 

Realizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické alebo telekomunikačné problémy, poruchy 

vzniknuté v priebehu Doby konania Súťaže, rýchlosť technického pripojenia alebo iné prípadné 

nedostatky, vrátane prípadného nedoručenia elektronickej pošty a škody, ku ktorým by mohlo dôjsť 

na počítači alebo inom zariadení Účastníka alebo akejkoľvek inej osoby v súvislosti s účasťou v Súťaži. 



Realizátor nie je tiež zodpovedný za to, že akákoľvek osoba sa nebola schopná registrovať 

prostredníctvom registračného formulára alebo registráciu dokončiť v dôsledku akéhokoľvek 

technického zlyhania alebo zahltenia sietí prevádzkou. 

Realizátor nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorú Potvrdený výherca utrpí prostredníctvom 

získanej výhry. 

Nakoľko každý Potvrdený výherca bude podnikateľom a bude môcť získať len nepeňažnú výhru, ktorej 

hodnota presahuje 350,- EUR (peňažné výhry majú nižšiu hodnotu), Realizátor mu pri poskytnutí 

takejto výhry oznámi hodnotu výhry a tento Potvrdený výherca je povinný zdaniť výhru podľa platných 

právnych predpisov. 

Táto Súťaž nie je verejným prísľubom. 

Realizátor si vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá Súťaže, ako aj Súťaž skrátiť, prerušiť alebo ju v plnom 

rozsahu kedykoľvek bez náhrady ukončiť, a to s účinnosťou 3 pracovných dní od oznámenia na 

internetových stránkach Súťaže www.iveco-special-offer.com.  

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Realizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky 

otázky týkajúce sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia. 

Výhru nie je možné reklamovať, ani meniť jej typ alebo vyhotovenie. Výhru nie je možné vymeniť za 

vyplatenie peňažného plnenia. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou, 

vymáhanie účasti v Súťaži právnou cestou nie je možné. 

Pravidlá Súťaže sa riadia slovenským právom. 
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AGROTEC Slovensko a.s. Zlatomoravecka cesta, P.O. Box 23/F 949 01 Nitra

AT a.s. Dlha 84, P.O. Box B-40 011 30 Žilina

AUTO IMPEX SPOL S.R.O. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava

AUTO IMPEX SPOL S.R.O. Trstínska cesta 28 917 01 Trnava

D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. Senec Diaľničná cesta 11 903 01 Senec

DOPRAVA A MECHANIZACIA, a.s. Strojnícka 9 080 06 Prešov

EUROTIP J.Derku 785 911 01 Trenčín

KURTA Partizánska cesta 89 974 01 Banská Bystrica

NEOSPED s.r.o. Novozámocká 4414 94501 Komárno

PROCAR a.s. Demänovská 800 031 01 Liptovský Mikuláš 

PROCAR a.s. Motovská cesta 8423 96001 Zvolen

TEMPUS Trans s.r.o. Rastislavova 2499/110 040 01 Košice


