
Štatút spotrebiteľskej súťaže „Vyhraj auto“

Tento  štatút  spotrebiteľskej  súťaže  „Vyhraj  auto“  (ďalej  len  „Štatút“  alebo „Pravidlá“)  je
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Vyhraj auto“ (ďalej aj
len „súťaž“).

I. Usporiadateľ súťaže
Somnium,  s.r.o.,  so  sídlom:  Romanova  35,  851  02  Bratislava,  IČO:  46  054  057,  DIČ:
2023219363, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 71179/B (ďalej len „Usporiadateľ“)

II. Organizátor súťaže
Somnium,  s.r.o.,  so  sídlom:  Romanova  35,  851  02  Bratislava,  IČO:  46  054  057,  DIČ:
2023219363, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 71179/B (ďalej len „Organizátor“)

III. Vlastník vozidla (hlavnej výhry)
Somnium,  s.r.o.,  so  sídlom:  Romanova  35,  851  02  Bratislava,  IČO:  46  054  057,  DIČ:
2023219363, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 71179/B (ďalej len „Vlastník vozidla“)

IV. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 1.10.2022 od 00:00:00 hod. do momentu
predaja 12 000 kusov žrebovacích lístkov.

V. Účastníci súťaže
1.  Účastníkom súťaže  môže  byť  každá  fyzická  osoba  s  trvalým pobytom a  doručovacou
adresou  výhry  na  území  Slovenskej  a  Českej  republiky,  ktorá  najneskôr  v  deň  začiatku
príslušného kola súťaže dovŕšila 18. rok svojho veku.
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, v rodinnom pomere k Usporiadateľovi a zároveň sa
priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a
organizovaním  súťaže:  príprava,  spracovanie  a  vyhodnotenie  údajov  pre  účely  súťaže  a
určenie výhercov súťaže.
3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore
s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do
mechanizmu súťažnej hry.
4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto
článku alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto
osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník.
Osoba podľa prvej  vety  tohto  bodu 4.  tohto  článku je  povinná  uhradiť  škodu spôsobenú
Usporiadateľovi.

VI. Platby

1. Potencionálny účastník súťaže za účelom zaplatenia žrebu môže využiť niektorú z 
dostupných platobných brán na Stránke Poskytovateľa. Zvolenie platobnej brány je 
predpokladom dokončenia elektronickej objednávky žrebu. Platba cez platobnú bránu nie je 
Poskytovateľom žiadnym spôsobom spoplatnená. Od 01.10.2022 bude možné použiť aj 
Platobnú bránu Barion "Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion.



Informácie o karte se nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je 
inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013.

2. V prípade, ak by potencionálny klient alebo klient chcel Poskytovateľovi zaplatiť cenu za 
poskytnutie služby iným spôsobom ako platobnou bránou dostupnou na Stránke 
Poskytovateľa, potencionálny klient je oprávnený kontaktovať Poskytovateľa na e-mailovej 
adrese: info@overeniekilometrov.sk.

 3. Po vykonaní platby Poskytovateľ zašle klientovi na e-mail uvedený pri registrácii 
potvrdenie o platbe, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, identifikáciu klienta, 
identifikačné číslo žrebu, dátum a čas uskutočnenia objednávky, názov zaplatenej služby 
(Súťaž o Škoda Octavia RS), množstvo, jednotkovú cenu a celkovú cenu objednaných žrebov.

 4. V prípade, ak klient bude chcieť kontaktovať Poskytovateľa, po odoslaní objednávky, 
môže využiť zákaznícku podporu na stránke www.overeniekilometrov.sk

VII. Pravidlá súťaže
1. Mechanizmus súťaže
Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí spĺňajú predpoklady podľa článku V.
tohto štatútu a zakúpili si žrebovací lístok do súťaže v hodnote 5 Eur. Žrebovacie lístky je
možné  získať  nákupom  prostredníctvom  webovej  domény  www.overeniekilometrov.sk.
Každý účastník si môže zakúpiť ľubovoľný počet žrebovacích lístkov. Prostredníctvom jednej
objednávky  je  možné  zakúpiť  maximálne  50  kusov  žrebovacích  lístkov.  Zakúpením
žrebovacieho lístka bude Účastník automaticky zaradený do konečného žrebovania výhercu
ceny  (výhry  v súťaži).  Žrebovanie  sa  uskutoční  v lehote  do  15  dní  od  momentu  predaja
12 000 kusov platných žrebovacích lístkov.
V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená z tejto súťaže v zmysle podmienok stanovených
v tomto štatúte,  nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola
vyžrebovaná ako prvý náhradník, resp. druhý alebo tretí náhradník. Ak ani náhradníci nebudú
spĺňať podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne.
Žrebovanie výhercov sa uskutoční v mieste sídla Organizátora v prítomnosti nezúčastnenej
osoby určenej na osvedčenie postupu žrebovania výhercu s týmto štatútom a podmienkami
súťaže  a za  účasti  partnerov  Usporiadateľa.  Ak  sa  súťaže  v  príslušnom  kole  nezúčastní
dostatočný počet Účastníkov a nedôjde k predaju aspoň 12 000 kusov platných žrebovacích
lístkov do 2 rokov od začiatku súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a výhra prepadne.

2. Výhra v súťaži
Nadobudnutie vlastníctva vozidla:
- druh: Osobné vozidlo
- typ: Škoda Octavia
- VIN: TMBAE7NEXF0253063
Výherca  môže  po  nadobudnutí  vlastníctva  vozidla  jeho  prevodom z Vlastníka  vozidla  na
výhercu súťaže, s týmto vozidlom voľne nakladať bez obmedzení vyplývajúcich zo súťaže.
Rovnako  výhra  v súťaži  nie  je  viazaná  na  propagáciu  a zviditeľňovanie  Usporiadateľa
(napríklad formou povinného strpenia polepu na vozidle).

3. Žrebovanie výhercov súťaže:
Usporiadateľ po splnení podmienok súťaže vyžrebuje výhercu a dvaja náhradníci výhercu zo
všetkých Účastníkov súťaže, ktorí riadne splnili podmienky pre účasť v súťaži. Žrebovanie
hlavnej výhry sa uskutoční zo skupiny všetkých platne získaných hlasov účastníkov súťaže,



pričom jeden účastník môže byť držiteľom aj  viacerých hlasov,  presne  podľa podmienok
získavania hlasov určených v tomto štatúte.

4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže a spôsob odovzdania výhry
Výhercovia výhry v prvom kole budú o svojej výhre informovaní prostredníctvom emailu a
tel. kontaktu najneskôr do 30 dní od žrebovania.
Organizátor  súťaže  je  oprávnený  požadovať  od  všetkých  výhercov  výhry  predloženie
originálu dokladu totožnosti.
Pokiaľ  výherca  riadne  a  včas  nepredloží  požadované  doklady  alebo  ak  doklady  budú
nečitateľné alebo poškodené, alebo ak nebudú celé, nebudú preukazovať splnenie podmienok
v  súlade  s  pravidlami,  prípadne  z  nich  bude  zrejmé  akékoľvek  porušenie  či  nesplnenie
pravidiel  tejto  súťaže,  bude výherca z tejto  súťaže vylúčený,  výhru nezíska a stratí  na ňu
akékoľvek právo a na jeho miesto výhercu nastupuje prvý náhradník, ktorý bol vyžrebovaný
pre dané kolo súťaže. Tento postup bude opakovaný u každého z vyžrebovaných Účastníkov
súťaže  (čo  znamená  maximálne  trikrát),  potom výhra  prepadne  a  Usporiadateľ  súťaže  je
oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.
Hlavná výhra bude príslušnému výhercovi, ktorý úplne a riadne splnil pravidlá tejto súťaže,
odovzdaná za účasti Vlastníka vozidla a Organizátora súťaže spolu s fyzickým odovzdaním
vozidla, a to konkrétne na mieste a v čase dohodnutom Organizátorom súťaže a výhercom.
Vlastník vozidla je oprávnený overiť identitu výhercu ako Účastníka súťaže s tým, že vozidlo
bude  Výhercovi  odovzdané  po podpise  zmluvy  o  kúpe  vozidla  Výhercom a  protokolu  o
odovzdaní a prevzatí vozidla Výhercom.
Ak  výherca  odmietne  preukázať  svoju  totožnosť  či  podpísať  protokol  a  zmluvu  podľa
predchádzajúceho odseku Štatútu, výhra mu odovzdaná nebude, jeho nárok na výhru zanikne
bez akéhokoľvek práva na náhradu a na jeho miesto výhercu nastupuje vyžrebovaný prvý
náhradník.  Ak odmietnu  preukázať  svoju  totožnosť  či  podpísať  protokol  a  zmluvu podľa
predchádzajúceho odseku Štatútu i náhradníci,  výhra odovzdaná nebude nikomu, nárok na
výhru zanikne bez akéhokoľvek práva na náhradu každému z náhradníkov, výhra prepadne a
Usporiadateľ súťaže je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.
Pri  odovzdaní  výhry  musí  výherca  alebo  vodič  vozidla  písomne  označený  výhercom
preukázať,  že  je  oprávnený  viesť  motorové  vozidlo,  a  to  platným vodičským preukazom
skupiny B vystaveným aspoň tri roky pred dňom odovzdania výhry.
Výhry  budú  výhercom  alebo  náhradníkom  odovzdané  najneskôr  do  3  mesiacov  od
žrebovania.
V  prípade,  ak  Organizátor  súťaže  v  lehote  sedem  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia
oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto
výhru  neprijíma,  alebo  v  danej  sedemdňovej  lehote  nedostane  žiadne  písomné  alebo
elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi.
V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani žiadny z náhradníkov postupom podľa
predchádzajúcej vety, výhra prepadne a Usporiadateľ súťaže je oprávnený rozhodnúť o jej
ďalšom využití.
Usporiadateľ  má  právo výhru  výhercovi  alebo  náhradníkovi  neodovzdať  alebo  odobrať  v
prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení Štatútu.
Výhry v súťaži sú nepeňažné výhry a ako také podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov len vtedy,
ak presahujú sumu 350,00 €. Za zdanenie výhry, ktorej odhadovaná cena je 19.000 Eur preto
zodpovedá príslušný výherca alebo náhradník, pričom Usporiadateľ alebo Organizátor im v
zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. oznamuje hodnotu nepeňažnej výhry touto cestou
a súčasne  aj  pri  odovzdaní  nepeňažnej  výhry.  Hodnota  nepeňažnej  výhry  je  19.000  Eur
(slovom devätnásťtisíc eur).



VIII. Súhlas so zverejnením osobných údajov
Zapojením sa do súťaže Účastník súťaže udeľuje Organizátorovi svoj výslovný a dobrovoľný
súhlas, a to na dobu určitú do 31.12.2025, na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely 
(a) uskutočnenia súťaže: zabezpečenia priebehu, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov súťaže
a doručenia výhier; 
(b)  zverejnenia  identifikácie  výhercu  v  rozsahu  jeho  krstného  mena,  prvého  písmena
priezviska a obce bydliska;
(c) reklamné a marketingové; 
pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 18/2020 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže má právo na opravu
nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak
účel  spracúvania  skončil.  Účastník  môže  svoj  súhlas  so  spracúvaním  osobných  údajov
kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Organizátora. Každý
Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje,  že bol Organizátorom oboznámený s
podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a
podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 18/2020 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

IX. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút súťaže hry alebo odvolať súťaž
1. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:
Usporiadateľ  a  Organizátor  súťaže  si  vyhradzujú  právo kedykoľvek zmeniť  alebo upraviť
Pravidlá alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.
2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:
Na účinnú  zmenu  Štatútu  súťaže  alebo  odvolania  súťaže  sa  vyžaduje,  aby  Usporiadateľ
zverejnil  tento údaj  o  zmene alebo odvolaní  na stránke www.overeniekilometrov.sk alebo
youtube kanály https://www.youtube.com/c/Boostmania

X. Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke
www.overeniekilometrov.sk alebo youtube kanály https://www.youtube.com/c/Boostmania
2.  Zo  strany  Usporiadateľa  je  zabezpečená  ochrana  osobných  údajov  Účastníkov  súťaže
v zmysle platných právnych predpisov.
3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
4. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťaže, príp. nejasností týkajúcich sa
výkladu Štatútu, Usporiadateľ vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v
Štatúte tak, aby bol zachovaný zmysel súťaže.
5. Na právne vzťahy neupravené Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom Štatútu
najbližšie.
6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú zo súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s
ňou,  sa  jednotliví  Účastníci  súťaže  a  Usporiadateľ  zaväzujú  riešiť  ich  vzájomnými
rokovaniami a dohodou.
7.  Štatút  je  k  dispozícii  na  stránke  www.overeniekilometrov.sk  alebo  youtube  kanále
https://www.youtube.com/c/Boostmania
8. Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že výhry zo súťaže nie je podľa



platných a účinných právnych predpisov SR možné vymáhať súdnou cestou.

V Bratislave 03. októbra 2022


	 VI. Platby

