Štatút spotrebiteľskej súťaže „Overeniekilometrov“
Tento štatút spotrebiteľskej súťaže „Overenie kilometrov“ (ďalej len „Štatút“ alebo
„Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže
„Overeniekilometrov“ (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)
Jozef Knopp, Romanova 35, 851 02 Bratislava,
IV. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 1.9.2020 od 00:00:00 hod. do 18.12.2020
do 23:59:59 hod.
V. Účastníci súťaže
1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou
adresou výhry na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň začiatku príslušného
kola súťaže dovŕšila 18. rok svojho veku a je členom klubu overeniekilometrov.sk v zmysle
Všeobecných
obchodných
podmienok
uverejnených
na
webovom
sídle:
www.overeniekilometrov.sk (ďalej len „Účastník súťaže“).
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. Pravidlá súťaže
1. Mechanizmus súťaže
Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži
podľa článku V..
Každý účastník súťaže následne získava hlasy do konečného žrebovania výhercu hlavnej ceny
v závislosti od dĺžky trvania jeho členstva v klube ako aj v závislosti od typu jeho členstva.
Prezentované podmienky sa určujú nasledovným spôsobom:

- každý člen klubu so základným balíkom získava 1 hlas za každý jeden mesiac svojho
členstva;
- každý člen klubu so štandardným balíkom získava 2 hlasy za každý jeden mesiac svojho
členstva;
- každý člen klubu so zlatým balíkom získava 3 hlasy za každý jeden mesiac svojho členstva.
Informácie o možnosti získania členstva v tom ktorom balíku ako aj ďalšie sprievodné údaje
súvisiace s členstvom a jednotlivými typmi balíkov členstva sú k dispozícii na webovom sídle
www.overeniekilometrov.sk.
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 notára určeného
na osvedčenie postupu žrebovania výhercu s týmto štatútom a podmienkami súťaže a za
účasti partnerov Usporiadateľa. Ak sa súťaže v príslušnom kole zúčastní iba jeden Účastník
súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a daný Účastník súťaže získa príslušné výhry. Ak sa súťaže
v príslušnom kole nezúčastní ani jeden Účastník súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a výhra
prepadne.
2. Súťažná podmienenosť členstvom v klube
Do súťaže je možné sa zapojiť len na základe získania balíku služieb pre člena klubu
overeniekilometrov.sk.
3. Výhry v súťaži
a) Hlavná výhra: nadobudnutie vlastníctva vozidla s podmienkami upravenými v tejto
časti:
- druh: motorové vozidlo
- typ: Volkswagen New Beetle
- VIN: WVWZZZ9CZYM619484
Výherca sa zaväzuje po nadobudnutí vlastníctva vozidla jeho prevodom z Vlastníka vozidla
na výhercu súťaže, toto vozidlo žiadnym spôsobom nepreviesť na inú osobu, a to žiadnym
odplatným, bezodplatným ani iným spôsobom. Výherca súťaže sa teda zaväzuje k osobnému
udržaniu vlastníctva vozidla po dobu minimálne tri roky po nadobudnutí jeho vlastníctva.
Vozidlo predstavujúce hlavnú výhru je upravené o nalepené fólie s reklamnými transparentmi
Usporiadateľa. Výherca súťaže sa zaväzuje vozidlo udržať v danom stave po dobu minimálne
troch rokov, a teda sa zaväzuje ponechať reklamné fólie na vozidle po dobu minimálne tri
roky od nadobudnutia jeho vlastníctva.
Uvedené okolnosti zachovania vlastníctva a zachovania reklamných polepov vozidla po dobu
minimálne troch rokov sa medzi Vlastníkom vozidla a Výhercom súťaže dojednávajú ako
rozväzovacia podmienka. Ak výherca súťaže nesplní dané podmienky, tak nastupuje
rozväzovacia podmienka v podobe spätného prevodu vlastníckeho práva k vozidlu na jeho
pôvodného vlastníka. Výherca súťaže sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť
k spätnému prevodu vlastníctva na osobu Vlastníka vozidla. Predmetná rozväzovacia
podmienka, ktorá nastúpi pri nesplnení podmienok výhercom súťaže, má teda aj bez potreby
prejavu vôle výhercu súťaže za následok zrušenie prevodu vlastníctva k vozidlu zo strany
Vlastníka vozidla na výhercu súťaže. V dôsledku uvedenej skutočnosti sa preto Vlastník
vozidla stáva znovu jeho vlastníkom, a to akoby ani nedošlo k jeho prevodu na výhercu
súťaže.
4. Žrebovanie výhercov súťaže:
Usporiadateľ po skončení termínu súťaže vyžrebuje výhercu a náhradníka výhercu alebo
náhradníkov výhercov zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí riadne splnili podmienky pre

účasť v súťaži. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční zo skupiny všetkých aktívnych členov
klubu a platne získaných hlasov účastníkov súťaže, pričom jeden účastník môže byť
držiteľom aj viacerých hlasov, presne podľa podmienok získavania hlasov určených v tomto
štatúte. Žrebovanie sa uskutoční 26.09.2020. V prípade hlavnej výhry sa vyžrebuje 1 výherca
a 2 náhradníci.
5. Oboznamovanie s výsledkami súťaže a spôsob odovzdania výhry
Výhercovia hlavnej výhry v prvom kole budú o svojej výhre informovaní prostredníctvom
emailu (ktorí uviedli pri registrácii za člena klubu) najneskôr do 15.10.2020.
Organizátor súťaže je oprávnený požadovať od všetkých výhercov hlavnej výhry predloženie
originálu dokladu totožnosti a potvrdenie o jeho členstve v klube overeniekilometrov.sk.
Pokiaľ výherca riadne a včas nepredloží požadované doklady alebo ak doklady budú
nečitateľné alebo poškodené, alebo ak nebudú celé, nebudú preukazovať členstvo v klube 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. Výhry budú výhercom alebo náhradníkom odovzdané najneskôr do 31.12.2020.
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 hlavnej výhry zodpovedá príslušný výherca alebo
náhradník, pričom Usporiadateľ alebo Organizátor im v zmysle § 8 ods. 10 zákona č.
595/2003 Z. z. oznámi hodnotu nepeňažnej výhry pri odovzdaní nepeňažnej výhry.

VII. Súhlas so zverejnením osobných údajov
Zapojením sa do súťaže Účastník súťaže udeľuje Organizátorovi svoj výslovný a dobrovoľný
súhlas, a to na dobu určitú do 31.12.2021, 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. 18/2018 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. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
VIII. 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.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke
www.overeniekilometrov.sk.
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.
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 24. augusta 2020

