
                                                                                           

Pravidlá súťaže: „Vyhrajte novú KIA STONIC na 3 dni“ 

I. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť : 

MADWIRE, s. r. o. , Šoltésovej 14, Bratislava 811 08, IČO:  47 436 310  (ďalej len 

"organizátor"). 

II. Trvanie súťaže 
 
Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 15.11.2017 (vrátane) do 

13.12.2017 do 12:00 hod. a prebieha na webovej stránke www.predpredaj.sk. 

 III. Účastníci Súťaže 

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania Slovenskej republiky, okrem zamestnancov 

usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov usporiadateľa v zmysle § 116 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  

IV. Pravidlá Súťaže 

1. Do žrebovania budú zaradení všetci zákazníci, ktorí si prostredníctvom stránky 
www.predpredaj.sk zakúpili vstupenky na podujatie EUROVIA ALL STAR GAME v 
čase od 15.11. do 13.12.2017, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2017 o 18:00 hod 
v Bratislave.   

2. Každý účastník súťaže hrá o  zapožičanie nového modelu Kia Stonic na 3 dni. 

3. Výherca súťaže bude určený žrebovaním prostredníctvom automatického 
systému zo všetkých zákazníkov, ktorí si v čase od 15.11. do 13.12.2017 do 12:00 
hod. kúpili aspoň jednu online vstupenku na podujatie EUROVIA ALL STAR GAME. 

4. Žrebovanie výhercu prebehne 13.12.2017 po 12:00 hod..  
5. Meno výhercu bude zverejnené v deň žrebovania na stránke www.predpredaj.sk. 

V. Výhry 

Výhru v súťaži je zapožičanie nového modelu Kia Stonic od partnera súťaže Kia Motors Sales 

Slovensko s.r.o. (so sídlom: Einsteinova 19, Bratislava 851 01) na 3 dni s plnou nádržou. 

Vozidlo bude privezené výhercovi na dohodnuté miesto a v dohodnutý čas podľa 

individuálnej dohody s usporiadateľom súťaže.  

 

VI. Spôsob odovzdania výhry 

Usporiadateľ bude kontaktovať výhercu na mailovú adresu uvedenú pri kúpe vstupenky. Ak 

sa usporiadateľovi nepodarí výhercu kontaktovať do 24 hodín od žrebovania, príslušný 

výherca stráca nárok na výhru a na jeho miesto nastupuje náhradný výherca vyžrebovaný 

http://www.predpredaj.sk/


                                                                                           

v poradí za pôvodne vyžrebovaným výhercom. Prevzatie výhry bude dohodnuté s výhercom 

súťaže individuálne. 

 VII. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov 

1.     Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich 

dodržiavať. Súťažiaci súhlasí, aby usporiadateľ alebo iná osoba poverená usporiadateľom v 

budúcnosti („ sprostredkovateľ“) spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej 

techniky osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol pri kúpe vstupenky, za účelom zaradenia do 

súťaže, určenia výhercov a ich kontaktovania za účelom odovzdania výhry. 

2.     Usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje na internete na web 

stránke súťaže  ako aj v propagačných materiáloch v masovokomunikačných prostriedkoch. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, tento súhlas je udelený na dobu trvania Súťaže ako aj na 1 rok po 

jej ukončení. 

VIII. Osobitné ustanovenia 

 1.         Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha 

nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky 

ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry 

výherkyňou/výhercom, budú hradené samotnou výherkyňou/ samotným výhercom v celej 

zákonom stanovenej výške. Výhra sa viaže k osobe výhercu, iná osoba si ju nemôže uplatniť 

(je neprenosná). 

2.         Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť: Súťaž  skrátiť, 

predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel usporiadateľ vhodným 

spôsobom zverejní na stránke www.predpredaj.sk. 

3.         Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že 

nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil usporiadateľ 

a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ 

Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej 

používaním. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo 

súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže. Výhry zo stávok a 

hier nie je možné vymáhať. 

4.         V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na 

právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo 

opatrovníkovi.  

 



                                                                                           

 IX. Záverečné ustanovenia 

Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke 

usporiadateľa: www.predpredaj.sk  

 


