
   
 

 

 
 
Súťažný poriadok reklamnej súťaže „Pretankujte sa k skvelému autu“ 

 
Preambula 
 
Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument,  
ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže „Pretankujte sa k skvelému autu“,  
aby podmienky tejto súťaže boli náležite určené. 
 

 
1. Názov súťaže 

 
„Pretankujte sa k skvelému autu“ (ďalej len ako „súťaž“) 
 
2. Organizátor súťaže 

 
SLOVNAFT, a.s. 
so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  
IČO: 31 322 832 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č: 426/B 
 
3. Podmienky účasti v súťaži 
 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na 
území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným 
poriadkom. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, 
prevádzkovatelia čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ani zamestnanci 
prevádzkovateľov čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
 
4. Trvanie súťaže 
 
Súťaž prebieha na všetkých čerpacích staniciach spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na území 
SR od 5. januára 2015 (vrátane) do 28. februára 2015 (vrátane) prípadne do vyčerpania 
zásob hracích kariet alebo odmien. Výherné hracie karty si zákazníci môžu uplatniť 
najneskôr v lehote do 28.2.2015 na tej ČS Slovnaft, ktorej pečiatka je uvedená na hracej 
karte. 

 
5. Pravidlá súťaže  
 
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je v termíne súťaže (5.1.2015 - 28.2.2015) 
jednorazovo nakúpiť aspoň 25 litrov akéhokoľvek motorového paliva (benzín, nafta, 
LPG) pri vozidlách do 3,5 t, resp. jednorazovo nakúpiť aspoň 50 litrov pri vozidlách nad 
3,5 t, na ktorejkoľvek čerpacej stanici spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na území SR. 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Za jednorazové natankovanie 25 litrov paliva TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS Diesel a LPG 
ECO+ Autoplyn pri vozidlách do 3,5 t, resp. za jednorazové natankovanie 50 litrov 
uvedeného paliva pri vozidlách nad 3,5 t získa zákazník od obsluhy ČS Slovnaft 1 hraciu 
kartu s otváracím políčkom.  
Za jednorazové natankovanie 25 litrov paliva EVO Benzín alebo EVO Diesel pri vozidlách do 
3,5 t, resp. za jednorazové natankovanie 50 litrov uvedeného paliva pri vozidlách nad 3,5 t, 
získa zákazník od obsluhy ČS Slovnaft 2 hracie karty s otváracím políčkom. 
Obsluha označí zákazníkovi hraciu kartu pečiatkou príslušnej ČS Slovnaft, na ktorej došlo ku 
kúpe paliva. Bez pečiatky príslušnej čerpacej stanice je hracia karta neplatná. 

 

Zákazník po otvorení políčka na hracej karte ihneď na čerpacej stanici zistí, ktorú z 
okamžitých odmien vyhráva. Príslušnú časť výhernej hracej karty odovzdá obsluhe ČS 
Slovnaft, ktorá  mu za ňu po zaplatení príslušného doplatku vzťahujúceho sa k príslušnej 
odmene vydá odmenu, ktorá je uvedená na hracom políčku. V prípade, že odmena v dobe 
uplatnenia výhernej hracej karty zo strany zákazníka nie je na príslušnej ČS Slovnaft k 
dispozícii, zákazník si môže dohodnúť s obsluhou ČS Slovnaft náhradný termín na vydanie 
príslušného druhu odmeny. Výherná hracia karta je prenosná. 

 
Zákazník si môže odmenu uplatniť iba na tej ČS Slovnaft, kde mu bola hracia karta vydaná a 
ktorej pečiatka sa nachádza na výhernej hracej karte, a to buď bezodkladne po obdržaní 
hracej karty, alebo v lehote najneskôr do 28. 2. 2015. Odmena sa odovzdá zákazníkovi 
priamo na príslušnej ČS Slovnaft, na ktorej zákazník získal výhernú hraciu kartu. Odmenu je 
možné zákazníkovi vydať osobne, nie je možné ju zákazníkovi doručiť poštou.  

 
 
6. Zoznam okamžitých odmien a prehľad doplatkov 
 
Zákazník môže získať okamžitú odmenu po splnení všetkých nasledujúcich podmienok: 
- predložení výhernej hracej karty na príslušnej ČS Slovnaft, 
- zaplatení doplatku vzťahujúceho sa k príslušnej odmene uvedenej na výhernej hracej       
  karte, 
- splnení podmienok uvedených v súťažnom poriadku. 
 
Okamžité odmeny a výška doplatkov za odmeny: 
 
- EVO Drink + doplatok 0,99 EUR 
- Coca Cola 0,5l PET + doplatok 0,99 EUR 

- Pivo Zlatý Bažant 12 + doplatok 0,99 EUR 
- 2 ks čokoládová tyčinka Margot alebo 2 ks čokoládová tyčinka Banány v čokoláde +    
doplatok 0,99 EUR 
- 2 ks žuvačky ORBIT Peppermint alebo 2 ks žuvačky ORBIT Spearmint + doplatok 0,99 
EUR 
 
Okamžité odmeny bez doplatku: 
 
- bageta debrecínska 210 gr. 
- zimná voda do ostrekovačov EVOX 2l 
- škrabka na sklo 
- vonný stromček Slovnaft 
- maľovanka Slovnaft 
 



   
 

 

Množstvo jednotlivých okamžitých odmien je obmedzené a sú vydávané výlučne len do 
vyčerpania zásob na príslušnej čerpacej stanici SLOVNAFT.  
 
7. Pravidlá žrebovania, zoznam výhier 
 
Zároveň každý zákazník, ktorý vyplní osobné údaje na hracej karte a vhodí príslušnú časť 
hracej karty do ktoréhokoľvek zberného boxu na ktorejkoľvek ČS Slovnaft v SR,  sa 
automaticky zapája do žrebovania o týždenné výhry alebo o hlavnú výhru. 
 
Pre účely tejto súťaže Organizátor súťaže zabezpečil nasledovné výhry: 
 
A) Žrebovania o týždenné výhry: 
 
- 40 x LED TV Samsung UE40H6200 s uhlopriečkou 102 cm 
- 80 x 100,- EUR BLUE darčeková palivová karta SLOVNAFT na nákup v sieti čerpacích 
staníc Slovnaft v SR 
 
Každý kalendárny týždeň počas trvania súťaže (5.1.2015 - 28.2.2015) bude 
vyžrebovaných: 
- 5 výhercov, z ktorých každý získa LED TV Samsung UE40H6200 s uhlopriečkou 102 cm 
  Spolu bude vyžrebovaných počas trvania tejto súťaže 40 výhercov tejto výhry, a   
 
- 10 výhercov, z ktorých každý získa 100,- EUR BLUE darčekovú palivovú kartu Slovnaft   
   na nákup v sieti čerpacích staníc Slovnaft v SR. 
   Spolu bude vyžrebovaných počas trvania tejto súťaže 80 výhercov tejto výhry.  
 
Do týždenného žrebovania sú zaradené všetky platné hracie karty, ktoré boli zozbierané 
zo všetkých ČS Slovnaft za predchádzajúci kalendárny týždeň. Hracie karty vyžrebované 
pri týždenných výhrach, ktoré sa budú žrebovať z kariet vhodených do boxov na čerpacích 
staniciach počas predchádzajúceho týždňa nepostupujú do žrebovania o ďalšie výhry.  
 
Počas trvania súťaže sa uskutoční celkovo 8 týždenných žrebovaní v nasledovných 
termínoch roku 2015: 
 

1. žrebovanie: uskutoční sa najneskôr v 4. kalendárny týždeň – zo všetkých žrebov 
zozbieraných  z ČS za 2. kalendárny týždeň 
 
2. žrebovanie: uskutoční sa najneskôr v 5. kalendárny týždeň – zo všetkých žrebov 
zozbieraných  z ČS za 3. kalendárny týždeň 
 
3. žrebovanie: uskutoční sa najneskôr v 6. kalendárny týždeň – zo všetkých žrebov 
zozbieraných  z ČS za 4. kalendárny týždeň 
 
4. žrebovanie: uskutoční sa najneskôr v 7. kalendárny týždeň – zo všetkých žrebov 
zozbieraných  z ČS za 5. kalendárny týždeň 
 
5. žrebovanie: uskutoční sa najneskôr v 8. kalendárny týždeň – zo všetkých žrebov 
zozbieraných  z ČS za 6. kalendárny týždeň 
 
6. žrebovanie: uskutoční sa najneskôr v 9. kalendárny týždeň – zo všetkých žrebov 
zozbieraných  z ČS za 7. kalendárny týždeň 



   
 

 

 
7. žrebovanie: uskutoční sa najneskôr v 10. kalendárny týždeň – zo všetkých žrebov 
zozbieraných  z ČS za 8. kalendárny týždeň 
 
8. žrebovanie: uskutoční sa najneskôr v 11. kalendárny týždeň – zo všetkých žrebov 
zozbieraných  z ČS za 9. kalendárny týždeň 

 
Mená výhercov všetkých týždenných žrebovaní budú uverejnené na stránke 
www.slovnaft.sk, a  to vždy najneskôr do 10 pracovných dní po uskutočnení žrebovania v 
príslušnom kalendárnom týždni. 
  
Pokiaľ je z akéhokoľvek dôvodu týždenné žrebovanie neplatné, uvedené týždenné výhry 
automaticky postupujú do ďalšieho týždenného žrebovania.  
 
B) Žrebovanie o hlavnú výhru: 
 
- 1 x osobný automobil Volkswagen Golf 1,6 TDi na 1 rok (zapožičané od spoločnosti 
AVIS) s plnou nádržou** 
 
**BLUE darčeková palivová karta Slovnaft v hodnote 1.000 EUR  
 
Najneskôr do 10-tich pracovných dní od dátumu ukončenia súťaže sa uskutoční 
záverečné žrebovanie o hlavnú výhru. Do záverečného žrebovania o hlavnú výhru budú 
zaradené všetky platné hracie karty, ktoré boli zozbierané zo všetkých ČS Slovnaft za 
všetky kalendárne týždne počas trvania súťaže. Hracie karty vyžrebované pri týždenných 
výhrach, ktoré sa budú žrebovať z hracích kariet vhodených do boxov na čerpacích 
staniciach počas predchádzajúceho týždňa, nepostupujú do žrebovania o hlavnú výhru. 
 
Výherca ako prevádzkovateľ vozidla preberá plnú zodpovednosť za vzniknuté škody na 
vozidle v čase používania vozidla, a to vo výške spoluúčasti pri vzniku poistnej udalosti vo 
výške 5%, min. však 330 EUR a vo výške 10% z ceny vozidla pri jeho krádeži. 
Vozidlo nesmie byť v čase jeho zverenia výhercovi využívané na podnikanie alebo inú 
zárobkovú činnosť a výherca ho nemôže zveriť tretej osobe. 
 
 
Pre zapojenie sa do žrebovania o týždenné výhry, ako aj o hlavnú výhru je potrebné 
ponechať si originál pokladničného dokladu preukazujúceho splnenie podmienok 
súťaže. Nevyhnutnou podmienkou pre potvrdenie výhry v prípade vyžrebovania je 
predloženie tohto dokladu Organizátorovi súťaže na kontrolu.  
 
Meno výhercu hlavnej výhry bude uverejnené na stránke www.slovnaft.sk najneskôr do 20 
pracovných dní po uskutočnení záverečného žrebovania.  
 
Všetky týždenné výhry ako aj hlavná výhra budú žrebované za prítomnosti notára. 
 
 
8. Všeobecné ustanovenia, odovzdávanie výhier, spracúvanie osobných údajov 

 
Zoznam výhercov vyžrebovaných v jednotlivých kalendárnych týždňoch bude zverejnený 
na www.slovnaft.sk najneskôr do 10-tich pracovných dní po uskutočnení žrebovania za 
príslušný kalendárny týždeň. Meno výhercu žrebovania o hlavnú výhru bude zverejnené 

http://www.slovnaft.sk/
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na www.slovnaft.sk najneskôr do 20 pracovných dní po uskutočnení žrebovania o hlavnú 
výhru.  
 
Výhercov súťaže bude Organizátor kontaktovať telefonicky podľa údajov uvedených na 
hracej karte za účelom dohodnutia spôsobu odovzdania alebo doručenia výhry. 
Podmienkou potvrdenia skutočnosti, že účastník súťaže vyhral týždennú alebo hlavnú 
výhru je predloženie originálu pokladničného dokladu z obdobia  trvania súťaže o nákupe 
25 litrov akéhokoľvek paliva na ČS Slovnaft  (resp. pri vozidlách nad 3,5 t min. 50 litrov 
paliva). Výhercovia súťaže si prevezmú výhru od Organizátora súťaže. Výhercom 
týždennej výhry alebo hlavnej výhry sa stáva ten súťažiaci - fyzická osoba, ktorý v čase 
zapojenia sa do súťaže dosiahol vek 18 rokov, v termíne konania súťaže splní všetky 
súťažné podmienky podľa tohto súťažného poriadku a v žrebovaní je vyžrebovaný ako 
výherca.  
 
V prípade, ak sa Organizátor dohodne s výhercom na doručení výhier z týždenných 
žrebovaní poštou, a to formou doporučenej zásielky a vyžrebovaný výherca výhru v 
stanovenom termíne odmietne, resp. z akýchkoľvek dôvodov neprevezme, Organizátor 
súťaže je oprávnený určiť náhradníka spomedzi súťažiacich formou žrebovania. V prípade 
žrebovania náhradníka sa bude primerane postupovať podľa tohto Súťažného poriadku.  
 
Organizátor súťaže nezodpovedá za škody spôsobené prekročením dodacieho času podľa 
Poštového poriadku. 
 
V prípade, že výherca podľa súťažného poriadku odmietne prevziať výhru vo forme 
písomného vyhlásenia (zaslaného emailom na adresu info@slovnaft.sk, alebo klasickou 
poštou na adresu sídla Organizátora súťaže), nemá nárok na vecnú, ani finančnú 
kompenzáciu.  
 
Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva  Organizátorovi /Prevádzkovateľovi podľa 
prísl. ust. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov svojou 
účasťou v súťaži súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré poskytol pri zapojení sa do 
súťaže  a udeľuje výslovný súhlas Organizátorovi/Prevádzkovateľovi s tým, že v prípade jeho 
vyžrebovania ako výhercu súťaže je Organizátor oprávnený bezplatne použiť a zverejniť jeho 
osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, mesta či obce bydliska, a ďalej ich uverejňovať a 
šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch za účelom 
propagácie súťaže pod názvom „Pretankujte sa k skvelému autu“ aj v budúcnosti (obdobie 
platnosti jeden rok od skončenia súťaže), v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, a to na  www.slovnaft.sk a internom (Panoráma) a externom periodiku 
(Štýl a Elán) Organizátora súťaže. Súťažiaci týmto dáva svoj súhlas Organizátorovi súťaže na 
príjem marketingových a reklamných sms správ a e-mailov od Organizátora súťaže počas 
platnosti súhlasu (jeden rok od ukončenia súťaže).  
 
Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorá sa zapojila do súťaže „Pretankujte sa k skvelému autu“. 
Prevádzkovateľ : SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 812 24 Bratislava, IČO: 31 322 832  
Oprávnenými osobami pre získavanie osobných údajov sú určení kmeňoví pracovníci spoločnosti SLOVNAFT, a.s., zamestnanci 
prevádzkovateľov ČS na území SR,  zamestnanci spoločnosti RADDA, s.r.o.. 
Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia všetkých súťažiacich a výhercov zapojených do súťaže . 
 
Zoznam osobných údajov 
Výherca súťaže - meno, priezvisko, názov mesta alebo obce bydliska, mailová adresa, telefónny kontakt. 
 
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva so súhlasom dotknutej osoby, ktorý je poskytnutý okamihom zapojenia sa do súťaže. 
 
Osobné údaje sa zverejňujú na  www.slovnaft.sk. 

http://www.slovnaft.sk/
http://www.slovnaft.sk/
http://www.slovnaft.sk/


   
 

 

 
Poučenie o právach dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov : 

§ 28 
Práva dotknutej osoby 

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 
písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom 
spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné 
údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo 
jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči 
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, 
a žiadať ich likvidáciu, 
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu. 
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek 
namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov 
alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v 
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka 
dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez 
zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 
(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek 
namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také 
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať 
prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom 
prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať 
oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. 
Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie 
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov 
prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné 
primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 
(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo 
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú 
elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, 
jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, 
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez 
zbytočného odkladu. 
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o 
ochrane osobných údajov. 
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16) 
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17) 
Všetky osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytol v tejto súťaži, sú pravdivé a poskytnuté dobrovoľne. Ostatné práva súťažiacich vyplývajú  
z ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov  
 

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, samotný priebeh súťaže a vyhodnotenie jej 
výsledkov sa riadia ust. § 845 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 
Výhry do súťaže poskytla spoločnosť  SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 
Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, vložka č: 426/B. 
 



   
 

 

Výhry z tejto reklamnej súťaže v hodnote nad 350,- EUR podliehajú dani z príjmov.  
 
Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú zákazníkom k dispozícii na nahliadnutie na každej 
ČS Slovnaft na území Slovenskej republiky a súčasne na internetovej stránke 
www.slovnaft.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neprijať a/alebo neuznať hracie 
karty, ktoré sú vyplnené nečitateľne, alebo boli poškodené, ukradnuté, získané podvodom či 
porušením pravidiel súťaže. Účastník súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže 
požadovať odmenu v rozsahu určenom týmto štatútom spotrebiteľskej súťaže, pričom však v 
súlade s ustanovením § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať odmenu súdnou 
cestou. 
 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť 
jej pravidlá, súťažný poriadok alebo podmienky súťaže.  

  
 
 V Bratislave, január 2015 
 
 

 

http://www.slovnaft.sk/

