Pravidlá súťaže o automobil VOLKSWAGEN GOLF 8
1. Úvodné ustanovenia
Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže, ktorá je určená
zákazníkom prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ súťaže
Prevádzkovateľom súťaže je obchodná spoločnosť TOMKET s.r.o., so sídlom Vojtěšská
245/1, Praha 1, IČO: 25123998.
3. Účastníci súťaže
3.1. Účastníkom súťaže sa automaticky stáva každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá
ako zákazník prevádzkovateľa v čase trvania súťaže riadne zaplatí a prevezme objednávku z
eshopu PNEU.sk na aspoň 4 pneumatiky značky TOMKET.
3.2. Zo súťaže sú vopred vylúčené osoby, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi v
pracovnom či inom obdobnom pomere a príbuzní týchto osôb. Prípadná výhra nebude
týmto osobám odovzdaná.
4. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž prebieha v dňoch od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2021. Záverečné žrebovania výhercu
prebehne do 31. 5. 2021 za účasti notára, v prevádzke v Českých Budějoviciach.
Konkrétny termín bude upresnený.
5. Výhry
Výhrou v súťaži je osobný automobil Volkswagen Golf 8 v základnej výbave od výrobcu.
Podmienkou pre odovzdanie výhry je osobné prevzatie výhry v prevádzkarni v Českých
Budějoviciach v Českej republike.
6. Priebeh súťaže a odovzdania výhry
6.1. Súťaže sa zúčastňuje každý účastník spĺňajúci stanovené podmienky. Do zlosovania o
výhry budú zaradení všetci účastníci, ktorí v období trvania súťaže riadne zaplatí za
tovar alebo produkty objednané u prevádzkovateľa (pozri bod 3).
6.2. Oznámenie o výhre oznámi prevádzkovateľ výhercovi najneskôr do 10 dní od žrebovania
telefonicky, SMS správou alebo prostredníctvom e-mailovej správy, podľa kontaktných údajov
účastníka v registrácii. Výherca je oprávnený sa do 7 dní od oznámenia rozhodnúť, či
chce v čl. 5 uvedený automobil, alebo sa rozhodne pre hotovosť 10.000 €. Pokiaľ
prevádzkovateľ súťaže nedostane v tejto lehote rozhodnutie, že výherca požaduje hotovosť,
platí, že dostane automobil.

6.3. K prevzatiu výhry (hotovosti i automobilu) je podmienkou osobné účasť výhercu v
prevádzkarni prevádzkovateľa v Českých Budějoviciach v lehote a za podmienok, ktoré budú
výhercovi oznámené v oznámení o výhre. Pri odovzdaní výhry je výherca povinný preukázať sa
platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a výslovne súhlasí, že bude
vykonaná fotodokumentácie. S obstaraním fotografií výslovne súhlasí a berie na vedomie,
že to je podmienkou odovzdania výhry. Ak si výherca výhru do 60 dní od vyžrebovania
nevyzdvihne alebo si s prevádzkovateľom nedojedná inak, prepadne výhra usporiadateľovi.
6.4. Výhercovia budú zverejnení na webových stránkach e-shopu prevádzkovateľa.
7. Ďalšie podmienky, práva a povinnosti
7.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov v registrácii účastníka. Ak nebudú údaje
uvedené účastníkom v registrácii pravdivé, správne či aktuálne a / alebo nebude možné doručenie z
príčin, ktoré nie sú na strane prevádzkovateľa (napr. Nefunkčné alebo plná emailová schránka,
nevyzdvihnutia zásielky) az tohto dôvodu sa nepodarí účastníkovi doručiť oznámenie o výhre alebo
výhru, nenesie za to prevádzkovateľ zodpovednosť. V takom prípade výhra zostáva vo vlastníctve
prevádzkovateľa a nebude účastníkovi odovzdaná.
7.2. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo upraviť pravidlá súťaže,
skrátiť alebo predĺžiť dobu jej trvania alebo súťaž zrušiť a to kedykoľvek, bez udania dôvodov a
bez náhrady. Takéto zmeny nemajú vplyv na už vyžrebované výhry, ktoré budú účastníkom
odovzdané podľa pravidiel platných v čase ich výhry. Zmeny v súťaži sú účinné odo dňa ich
sprístupnenie na webových stránkach prevádzkovateľa.
7.3. Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie podmienok súťaže účastníkov.
Všetky záležitosti, sťažnosti a prípadné spory spojené so súťažou posudzuje a s konečnou
platnosťou rieši prevádzkovateľ.
7.4. Prevádzkovateľ je oprávnený vyradiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil jej pravidlá alebo
nesplnil podmienky na priznanie výhry. V takom prípade nebude účastníkovi výhra
odovzdaná. Ak bude už výhra odovzdaná a dôjde k zisteniu, že účastník nesplnil podmienky pre
jej priznanie, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od účastníkovi vrátenie tejto výhry.
7.5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb dodané výhercom. záručný a
ďalšie podmienky vzťahujúce sa k výhram sa riadi podmienkami ich dodávateľov a všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Nároky z vád výhier musí výherca
uplatňovať u ich dodávateľov, ktorému patrí vybavovanie reklamácií.
7.6. Výherca automobilu Volkswagen Golf 8 sa zaväzuje uchovať na automobile reklamné
nápisy www.TOMKET.com a iné, minimálne po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia výhry.
8. Osobné údaje
8.1. Prevádzkovateľ súťaže týmito pravidlami informuje účastníkov, že osobné údaje v rozsahu
mená, priezviská a kontaktných údajov (tj. adresa, telefónne číslo, e-mail) budú spravované
a spracované prevádzkovateľom v elektronickej forme na účely tejto súťaže v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane jednotlivcov
pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), a ďalej v súlade so
zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov.

8.2. Účasťou v súťaži je účastníkom daný súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov,
pričom tieto údaje poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne, bezplatne a na dobu neurčitú.
Účastník súhlasí tiež s tým, aby v prípade výhry niektorej z cien boli jeho meno, priezvisko a názov
obce / mesta (nie celá adresa) spolu s fotografiou z aktu odovzdania výhry, zverejnené na webových
stránkach prevádzkovateľa (bod 3) v rámci vyhlásenia a sprístupnenie výsledkov súťaže a to na
dobu neurčitú aj po skončení súťaže. Tieto údaje a fotografie môžu byť prevádzkovateľom súťaže
využité na marketingové a propagačné účely kedykoľvek v budúcnosti a to aj v tlačenej podobe.
8.3. Účastník má právo na prístup k osobným údajom, ktoré poskytol prevádzkovateľovi pri
registráciu, a k ich oprave, rovnako ako ďalšie práva stanovené v článkoch 13 - 22 Nariadenie,
najmä na blokovanie, vykonávanie opráv, doplňovanie alebo likvidácii osobných údajov a
prípadne aj na satisfakciu, ak dôjde pri spracovaní osobných údajov k rozporu s ochranou
súkromia alebo osobného života účastníka. Účastník má tiež právo svoj súhlas so
spracovaním údajov písomne odvolať na adrese sídla prevádzkovateľa, čím bude vylúčený z
ďalšej účasti na súťaži. Ak mu už bola priznaná výhra, ktorá mu do doby odvolania
súhlasu ešte nebola doručená alebo odovzdaná, stráca na ňu nárok.

