Pravidlá súťaže
“OSOBNÝ PREDAJCA”
1. Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľom súťaže s názvom "Osobný predajca" je spoločnosť Auto
Lamač Plus spol. s r.o. so sídlom Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO:
51215586, DIČ: 2120635946, IČDPH:SK2120635946, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu BA I., oddiel Sro, vložka č. 123946/B, prostredníctvom
predajcov vozidiel značky RENAULT a DACIA v priestoroch showroomu Auto
Lamač Plus spol. s r.o. so sídlom Hodonínska 13, 841 03 Bratislava.
Cieľom súťaže je podpora predaja a propagácia služieb usporiadateľa .
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže .
2. Miesto a čas konania súťaže:
Súťaž prebieha v priestoroch usporiadateľa Auto Lamač Plus spol. s r.o. so
sídlom Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, v termíne od 10.1.2022 do
10.12.2022 a losovanie hlavnej ceny bude 12.12.2022
3. Účastníci súťaže:
Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba
· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej
republiky,
· ktorá má viac ako 18 rokov,
· ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel, s výnimkou:
· zamestnancov usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník"),

4. Podmienky účasti v súťaži
Súťaž prebieha po dobu 11. mesiacov v kalendárom roku 2022. Počas celej
doby trvania súťaže sa môže účastník zapojiť do súťaže zakúpením alebo
záväzným objednaním motorového vozidla značky RENAULT, DACIA priamo
u predajcov v spoločnosti Auto Lamač Plus spol. s.r.o. osobne , alebo formou
objednávacieho formulára, prostredníctvom osobného predajcu na webovej
stránke https://autolamac.sk/osobny-predajca-renault/
https://autolamac.sk/osobny-predajca-dacia/

Výhercov bude usporiadateľ kontaktovať telefonicky, alebo písomne a meno
výhercu bude oznámené na sociálnej sieti Facebook Auto Lamač.
Zapojením sa, respektívne účasťou v súťaži, udeľuje účastník súťaže súhlas s
podmienkami súťaže, bez ďalších výhrad.
5. Výhra
Súťaž zahŕňa:

-

-

HLAVNÁ VÝHRA
2x losovanie na konci roka o kartu “STAROSTLIVOSŤ “, ktorá zahŕňa,
ročnú starostlivosť o vozidlo:
1x za mesiac natankovanie plnej nádrže
1x za mesiac povysávanie a umytie vozidla
2x za rok kompletné skontrolovanie vozidla pred dovolenkou
1x za mesiac doplnenie prevádzkových kvapalín
bezplatný pick up servis
prednostné prijatie do servisu
1x mesačne losovanie o 1x slovenskú elektronickú diaľničnú známku
na jeden rok alebo servisné služby v hodnote diaľničnej známky

Usporiadateľ súťaže poskytne 11x slovenskú ročnú elektronickú dialničnú
známku. Do losovania budú zahrnutí zákazníci, ktorí si zakúpia alebo záväzne
objednajú vozidlo v období: 10.1.2022-10.12.2022

10.01.2022 – 31.01.2022 - losovanie 15.02.2022
01.02.2022 – 28.02.2022 - losovanie 15.03.2022
01.03.2022 – 31.03.2022 - losovanie 14.04.2022
01.04.2022 – 30.04.2022 - losovanie 16.05.2022
01.05.2022 – 31.05.2022 - losovanie 15.06.2022
01.06.2022 – 30.06.2022 - losovanie 15.07.2022
01.07.2022 – 31.07.2022 - losovanie 15.08.2022
01.08.2022 – 31.08.2022 - losovanie 16.09.2022
01.09.2022 – 30.09.2022 - losovanie 14.10.2022
01.10.2022 – 31.10.2022 - losovanie 15.11.2022
01.11.2021 – 30.11.2022 - losovanie 12.12.2022
V prípade , že si vylosovaný výherca dialničnú známku na zakúpené vozidlo v
spoločnosti Auto Lamač Plus spol. s r.o. už zakúpil, poskytne mu usporiadateľ
náhradnú poukážku v hodnote 50,- euro na využitie služieb v servise značiek
Renault a DACIA v Auto Lamač Plus spol. s r.o.
V prípade hlavnej výhry súťaže usporiadateľ súťaže poskytuje 1 x kartu
“STAROSTLIVOSŤ” na jeden rok. Losovanie výhercov hlavnej výhry bude
prebiehať 12.12.2022. O výhry hlavnej ceny budú zaradení všetci súťažiaci,
ktorý sa zapojili do súťaže v období 10.1.2022 do 10.12.2022.
Výhercovia hlavnej ceny nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu
jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Výhry poskytuje usporiadateľ.

6. Osobné údaje
Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas zverejnenie osobných
údajov,ktoré môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za
účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a
prevzatie výhry) a to po dobu trvania súťaže, Spracovanie údajov môže byť
vykonávané prostredníctvom tretích osôb. (agentúrou).

Súťažiaci má právo podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 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.
Účastník súťaže zároveň udeľuje súhlas na uverejnenie osobných údajov v
rozsahu meno, priezvisko a mesto za účelom zverejnenia výhercov na
Facebook page Auto Lamač .
Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie
uvedené účely. Osobné údaje budú spracúvané usporiadateľom.
Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ v rozsahu
a podmienok dohodnutých sú oprávnení s použitím automatizovaných,
čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov
spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných
údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník súťaže
udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, obmedzenia a
môže ho kedykoľvek odvolať.
Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ v súlade s
jeho určením poskytne
8. Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel súťaže, na
zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj jej podmienok. Zmenu pravidiel a
podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas sa týmito
pravidlami.
V Bratislave, dňa 10. 1. 2022

