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ŠTATÚT  SÚŤAŽE 

 

„Vyhraj auto na víkend s VÚB Leasing“ 
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Preambula 

 

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, 
aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky. 

 

I. 
Vyhlasovateľ súťaže 

1. Vyhlasovateľom súťaže je: 

 

        Obchodné meno: VÚB Leasing, a.s. 

        Sídlo: Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 

        IČO: 31318045 

 

  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo: 313/B (ďalej aj „VÚB 
Leasing“ alebo „Vyhlasovateľ súťaže“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

II. 
Trvanie súťaže 

1. Súťaž sa uskutoční konkrétne v deň 06.05.2017, a to v čase trvania akcie Fitness Magic organizovanou 
spoločnosťou FITNESS VISION s.r.o., Cottbuská 10 040 23, Košice- Sídlisko KVP, IČO: 46888179,              
DIČ: 2023652653, IČ DPH: SK2023652653 (ďalej len „Organizátor“ v príslušnom gramatickom tvare). 
 

III. 
Účastníci súťaže 

1. Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: 

a. účastník akcie, ktorý prešiel cez turniket na základe platnej vstupenky 

b. každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej 
republiky 

c. ktorá má viac ako 18 rokov 

d. ktorá splní podmienky súťaže 

2. Z účasti v Súťaži sú vyňatí: 

a. osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s Vyhlasovateľom 
súťaže alebo spoločnosťami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže 
vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

b. zamestnanci Organizátora a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.  
 

IV. 
Podmienky súťaže 

1. Do žrebovania bude zaradený každý účastník akcie, ktorý počas trvania akcie Fitness Magic vyplní súťažný 
kupón a odovzdá ho do zabezpečeného osudia.  Za platne vyplnený súťažný kupón sa považuje kupón, 
ktorý je vyplnený úplne a pravdivo v zmysle jeho obsahu. V prípade akéhokoľvek iného vyplnenia kupónu, 
ako je uvedené vyššie, sa kupón považuje za neplatný a účastník súťaže nemá právo na Výhru. 
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V. 
Žrebovanie 

1. Žrebovanie súťaže bude prebiehať v priestoroch Steel Arény (Nerudova ulica 12, 040 01 Košice-Juh) medzi 
18:00 a 19:00. S  vyžrebovaným výhercom sa vyžrebujú následne 2 náhradníci. 

VI. 
Oznámenie výhry 

1. Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry: 

a. osobne, ak bude Výherca prítomný pri žrebovaní a zároveň  

b. prostredníctvom telefonátu, na telefónne číslo, ktoré uviedol v súťažnom kupóne, alebo 

c. e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v súťažnom kupóne, alebo 

d. písomne na adresu, ktorú uviedol v súťažnom kupóne 

zástupcom Vyhlasovateľa súťaže, prípadne ním poverenou treťou osobou.  

2. V prípade, že sa nepodarí kontaktovať s Výhercom do 7 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania,  bude 
kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať prvého náhradníka. Mená 
a priezviská Výhercov Súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.neonka.sk. 

3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru boli 
splnené, alebo nie.  Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky 
stanovené pre výhru. 

4. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú 
podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane 
rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí. 
Následne výhra prepadáva. 

VII. 
Identifikácia výhercov 

1. Vyhlasovateľ Súťaže identifikuje vyžrebovaného účastníka Súťaže (ďalej len “Výherca”) podľa občianskeho 
preukazu Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia 
pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. 

VIII. 
Výhry 

1. Výhru do Súťaže venovala spoločnosť Tempus - Car s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, zapísaná v OR 
OS Košice I, oddiel Sro, vložka 6593/V, IČO: 31712312.  

2. Výhrou v Súťaži je osobný automobil značky Renault podľa aktuálnej ponuky/ dostupnosti, ktorý bude 
Výhercovi vypožičaný na víkend s plnou nádržou.  

3. Vyzdvihnutie automobilu Výhercom prebehne len v pracovných dňoch, t.j. okrem sviatkov a Dní pracovného 
pokoja, konkrétne v piatok po 15.00hod. a vrátenie automobilu len v pracovných dňoch, t.j. okrem sviatkov 
a Dní pracovného pokoja, konkrétne v pondelok do 10.00hod v Tempus – Car s.r.o., Rastislavova 110, 040 
01 Košice.   

4. Výherca má právo výberu termínu, a to po vzájomnej dohode s predajcom Tempus – Car s.r.o., najneskôr 
však do 30.06.2017. Za víkend môže výherca najazdiť maximálne 500km.  

 
IX. 

Osobné údaje 

1. Každý Účastník udeľuje registrovaním v súťaži Vyhlasovateľovi súťaže súhlas k tomu, že jeho meno a 
priezvisko, telefónne číslo, email a adresa môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej 
komunikácii Vyhlasovateľa a Skupiny VÚB (čo predstavuje Všeobecnú úverovú banku, a.s., so sídlom 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155).  

http://www.neonka.sk/
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2. Účastník registrovaním v súťaži ďalej udeľuje Vyhlasovateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu 
registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Vyhlasovateľa. Spracovanie údajov 
môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže 
byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Vyhlasovateľa. 

3. Súťažiaci má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu 
spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe 
bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. 
Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému 
z nich. 

4. Účastník dáva účasťou v Súťaži Vyhlasovateľovi Súťaže a Organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho 
zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových 
snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy 
zaobstaraných Organizátorom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len 
„Snímok”) pre komerčné a preukazné účely . 

X. 
Osobitné ustanovenia 

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj 
podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet 
výhercov, ako aj druh výhry, ktorá bude predmetom žrebovania.  

2. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Vyhlasovateľ vhodným spôsobom zverejní na www.vubleasing.sk. 

3. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými 
Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.  

4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej 
kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad 
na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).  

5. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek 
sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné. 

6. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.vubleasing.sk. 

7. Vyhlasovateľ Súťaže vyhlasuje, že v tomto prípade sa nejedná o Súťaž v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. 

9. Štatút nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom zverejnenia. 

 

V Bratislave, dňa 04.05.2017 

 

VÚB Leasing, a.s. 
 
 
 
     --------------------------------------------------------    -------------------------------------------------------- 
                   Ing. Branislav Kováčik           Ing. Marián Bonk 
      predseda predstavenstva a generálny riaditeľ           člen predstavenstva a  

         riaditeľ odboru Riadenie obchodnej siete 

http://www.neonka.sk/
http://www.neonka.sk/

