Štatút a pravidlá súťaže „Vyhrajte Dacia Sandero OPEN“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „Vyhrajte Dacia Sandero
OPEN“ (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“).
2. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž sa bude konať na území Slovenskej republiky v termíne od 23.4.2018 do 31.5.2018 vrátane (ďalej
len „doba konania súťaže“).
3. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom a
doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci"), ktorá
spĺňa nižšie uvedené podmienky účasti v súťaži.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže. Ďalej sú zo súťaže vylúčení zamestnanci
všetkých agentúr a spoločností spolupracujúcich s Organizátorom na súťaži a ďalšie osoby, ktoré sa
podieľali na vývoji alebo organizácii tejto súťaže, ako aj im blízke osoby.
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky tohto článku, výhra sa neodovzdá.
Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Z.z., v platnom znení,
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.
Súťaže sa môže každý súťažiaci zúčastniť len jedenkrát. Duplicitné záznamy budú zo súťaže vyradené.
4. Partneri súťaže
Partnermi súťaže sú autorizovaní predajcovia Dacia na území Slovenskej republiky, ich zoznam je
uložený u organizátora súťaže a takisto na www.dacia.sk (ďalej tiež len samostatne ako "autorizovaný
predajca Dacia" alebo spoločne ako "autorizovaní predajcovia Dacia").
5. Princíp a podmienky súťaže
Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v priebehu doby konania súťaže splní nasledujúce podmienky:
- riadne vyplní online súťažný formulár, ktorý nájde na www.dacia.sk,
- vytlačí unikátny kód, ktorý získa ihneď po vyplnení online súťažného formulára,
- osobne navštívi autorizovaného predajcu Dacia na území Slovenskej republiky, odovzdá mu
svoj unikátny kóda autorizovaný predajca Dacia mu následne potvrdí účasť v súťaži vo svojom
systéme.
Po uplynutí doby trvania súťaže bude výherca vylosovaný. Podmienkou zaradenia do losovania je
potvrdená účasť v systéme zo strany autorizovaného predajcu Dacia.

Organizátor nie je zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom
autorizovaného predajcu Dacia.

6. Výhra v súťaži a jej uplatnenie
VÝHRA V SÚŤAŽI
Nové osobné vozidlo Dacia Sandero Open 1,0 54 kW/73 k
Špecifikácia výhry:
Osobné vozidlo Dacia Sandero vo verzii Open 1,0 54 kW/73 k, vo farbe Modrá Cosmos s príplatkovou
výbavou (manuálna klimatizácia, Pack Modularita - výškovo nastaviteľné predné pásy, výškovo
nastaviteľné sedadlo vodiča a výškovo nastaviteľný volant a rezervné koleso) v celkovej hodnote 8 470
EUR vrátane DPH, podľa cenníka platného v deň zahájenia súťaže.
LOSOVANIE
Výhru v súťaži získa 1 vylosovaný účastník súťaže. Vylosovanie výhercu prebehne u autorizovaného
predajcu Dacia, Kestler spol. s r.o., Panónska cesta 5, Bratislava dňa 5. 6. 2018. pod dohľadom notára
a 2 zástupcov Organizátora.
Po ukončení registrácie do súťaže odovzdá Organizátor databázu účastníkov, tzn. zoznam úspešne
zaregistrovaných súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže, svojej zmluvnej agentúre, ktorá následne
zoznam upraví do formátu určeného na losovanie - papierové lístky s menom účastníka, ktoré budú
prítomné v losovacom osudí v momente losovania výhry.
Z losovacieho osudia budú vylosovaní 3 súťažiaci. Prvý vylosovaný súťažiaci bude do 3 pracovných
dní po vylosovaní kontaktovaný Organizátorom a to za pomoci kontaktných údajov uvedených v
priebehu registrácie. Organizátor nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta e-mail, alebo neprijme
telefonát s oznámením o výhre/nereaguje na neho, ani pokiaľ tieto kontaktné údaje nebudú funkčné,
alebo v prípade ak výherca odmietne výhru prijať, prípade nepotvrdí v priebehu overovacej
komunikácie, že sa súťaže zúčastnil, alebo splnil podmienky. Organizátor nezodpovedá ani za iné
dôvody, kvôli ktorým si výherca neprečítal e-mail alebo neprijal telefonát s oznámením o výhre od
Organizátora, alebo nereagoval späť. V prípade, že sa výherca Organizátorovi späť do 3 pracovných
dní od zaslania e-mailu alebo vykonania neúspešného telefonátu, pripadne výhra ďalšiemu v poradí
vylosovanému súťažiacemu.

UPLATNENIE VÝHRY:
Odovzdanie výhry prebehne v rámci akcie „Dacia Piknik“, ktorá sa uskutoční 23. 6. 2018 v areáli Villa
Betula, ktorá sa nachádza v Liptovskej Sielnici.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhru nie je možné alternatívne
vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení
7. Informácie o spracovaní osobných údajov
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 autorizovaného predajcu Dacia, u ktorého odovzdal súťažný formulár a
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, ako aj telefónom, faxom či
elektronickou poštou v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, 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 EÚ. Účastník berie
na vedomie, že má právo podľa zák. č. 122/2013 Z.z., t.j. predovšetkým že poskytnutie Údajov je
dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať písomným podaním (bližšie
informácie na www.renault.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.

8. Ďalšie ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej
pravidlá.
Vymáhanie účasti v súťaži či súťažnej výhry súdnou cestou je vylúčené.
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.
Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na
akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ako uvedené v týchto pravidlách.
Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú
informácie o súťaži uverejnené.
Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej
hodnoty a meniť podmienky a lehoty odovzdávania výhier v prípade, že mu výhra nebude poskytnutá
tak, aby mohla byť výhercom odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.
Úplné a záväzné pravidlá súťaže sú dostupné na www.dacia.sk, zároveň sú uložené v písomnej podobe
v sídle Organizátora súťaže a sú k nahliadnutiu u všetkých autorizovaných predajcov Dacia.
Tieto pravidlá sú platné odo dňa ich vyhlásenia a účinné odo dňa zahájenia súťaže, tj. od 23. 4. 2018.

