Súťažný poriadok reklamnej súťaže „Jesenná tankovačka“
Preambula
Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument,
ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže „Jesenná tankovačka“,
aby podmienky tejto súťaže boli náležite určené.
1. Názov súťaže
„Jesenná tankovačka. Tankujte kvalitu, čerpajte výhry“ (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. Účasť 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 23. septembra 2013 (vrátane) do 10. novembra 2013 (vrátane).
5. Popis súťaže
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je v termíne súťaže (23.9. - 10.11.2013) jednorazovo
nakúpiť aspoň 20 litrov akéhokoľvek motorového paliva (benzín, nafta, LPG) na
ktorejkoľvek čerpacej stanici spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na území SR a zároveň registrácia
takéhoto nákupu. Zákazník môže svoj nákup zaregistrovať dvoma možnými spôsobmi:

a) Zákazník čerpacej stanice sa môže do súťaže zapojiť zaslaním SMS správy na telefónne
číslo
6661
v tvare
„SL(medzera)číslo
pokladničného
dokladu
z
tankovania(medzera)meno zákazníka“. Pokladničný doklad musí byť vydaný v termíne
konania súťaže. Jeden pokladničný doklad oprávňuje na účasť v súťaži jednu osobu a to
len raz (opakovaná registrácia prostredníctvom SMS správy a súčasne prostredníctvom
www.tankovacka.sk nie je povolená). Tá istá osoba sa môže súťaže zúčastniť toľkokrát,
koľkokrát v období trvania súťaže nakúpi na ľubovoľnej čerpacej stanici spoločnosti
SLOVNAFT, a.s., na území SR aspoň 20 litrov ľubovoľného motorového paliva a zašle
platnú SMS správu potvrdzujúcu toto tankovanie na telefónne číslo 6661. Zákazník
čerpacej stanice nemusí poslať súťažnú SMS správu v deň, keď nakúpil aspoň 20 litrov
akéhokoľvek motorového paliva (benzín, nafta, LPG), ale môže ju poslať kedykoľvek
v termíne konania súťaže.
b) Zákazník čerpacej stanice vyplní registračný formulár na web stránke www.tankovacka.sk
zadaním všetkých požadovaných údajov.
Opakovaná registrácia jedného pokladničného dokladu nie je povolená.
Pri oboch spôsoboch zapojenia sa do súťaže je potrebné ponechať si originál
pokladničného dokladu. Nevyhnutnou podmienkou pre odovzdanie výhry v prípade
vyžrebovania je predloženie tohto dokladu na kontrolu.
Nákup je registrovaný vždy ako dvojica údajov – číslo pokladničného dokladu a mobilné číslo
zákazníka. Mobilné číslo zákazníka je preto nevyhnutné zadať aj v prípade registrácie nákupu
prostredníctvom web stránky www.tankovacka.sk.
Navyše jednorazový nákup aspoň 20 litrov akéhokoľvek motorového paliva zákazníka, ktorý
disponuje kartou BONUS vydanou v rámci zákazníckeho programu Klub BONUS a ktorý
uvedený nákup zaeviduje na kartu BONUS, je automaticky bez nutnosti akejkoľvek registrácie
zaradený do týždenného žrebovania osobitnej BONUS výhry. Vyžrebovaním nákupu v rámci
žrebovania osobitnej BONUS výhry nezaniká možnosť vyžrebovania toho istého nákupu v rámci
žrebovania iných týždenných a/alebo hlavných výhier.

6. Výhry
Pre účely tejto súťaže Organizátor súťaže zabezpečil nasledovné výhry:
A) Týždenné výhry:
- 70 x 100 EUR darčeková BLUE karta na nákup v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT
- osobitná BONUS výhra 140 x Sygic GPS navigácia: svet, aplikácia pre mobilné zariadenia
B) Hlavné výhry:
- 1 x osobný automobil ŠKODA Rapid Spaceback
- 5 x elektrobicykel ŠKODA Green E Line

A) Týždenné výhry
- 70 x 100 EUR darčeková BLUE karta na nákup v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT
Každý kalendárny týždeň počas trvania súťaže (23.9.- 10.11.2013) bude vyžrebovaných 10
výhercov, z ktorých každý získa 100,- EUR darčekovú BLUE kartu na nákup v sieti čerpacích
staníc SLOVNAFT. Spolu bude vyžrebovaných počas trvania tejto súťaže 70 výhercov tejto
výhry.
Do týždenného žrebovania sú zaradené všetky platné SMS správy a registrácie cez
www.tankovacka.sk doručené od pondelka 00:00 hod. až do nedele 23:59 v príslušnom
kalendárnom týždni.
Žrebovať sa bude z platných SMS a platných registrácií na www.tankovacka.sk doručených
vždy za celý kalendárny týždeň (t.j. od pondelka 00:00 až do nedele 23:59 príslušného
kalendárneho týždňa) a to najneskôr do 5 pracovných dní v nasledujúcom kalendárnom týždni.
Výhercovia týždenných žrebovaní budú uverejnení na stránkach www.slovnaft.sk,
www.tankovacka.sk a na www.bonusklub.sk, a to vždy najneskôr do 10 pracovných dní po
uskutočnení žrebovania v príslušnom kalendárnom týždni (za doručené platné SMS a platné
registrácie na www.tankovacka.sk v predchádzajúci kalendárny týždeň).
- 140 x Sygic GPS navigácia: svet, aplikácia pre mobilné zariadenia
Okrem vyššie uvedených výhier, každý kalendárny týždeň počas trvania súťaže (23.9.10.11.2013) bude vyžrebovaných 20 výhercov - členov Klubu BONUS, z ktorých každý získa
Sygic GPS navigáciu: svet, aplikáciu pre mobilné zariadenia. Spolu bude vyžrebovaných
počas trvania tejto súťaže 140 výhercov tejto výhry.
Do tohto týždenného žrebovania sú zaradené všetky registrované bonusové transakcie
pripočítania bodov, ktoré prebehli na čerpacej stanici od pondelka 00:00 hod. až do nedele
23:59 príslušného kalendárneho týždňa a zároveň splnili podmienky súťaže v zmysle bodu č.
5 tohto Súťažného poriadku.
Výhercovia tejto výhry budú žrebovaní výhradne z databázy Klubu BONUS, a to najneskôr do
5 pracovných dní v nasledujúcom kalendárnom týždni.
Výhercovia týždenných žrebovaní budú uverejnení na stránkach www.slovnaft.sk,
www.tankovacka.sk a na www.bonusklub.sk, a to vždy najneskôr do 10-tich pracovných dní
po uskutočnení žrebovania v príslušnom kalendárnom týždni.
Pokiaľ je z akéhokoľvek dôvodu týždenné žrebovanie neplatné (napr. neplatnosť zaslaných
SMS správ a registrácii cez www.tankovacka.sk), uvedené týždenné výhry automaticky
postupujú do ďalšieho týždenného žrebovania. Počas trvania súťaže sa uskutoční celkovo 7
týždenných žrebovaní.

B) Hlavné výhry
- 1 x osobný automobil ŠKODA Rapid Spaceback
- 5 x elektrobicykel ŠKODA Green E Line
Na záver súťaže sa uskutoční záverečné žrebovanie. Do záverečného žrebovania postupujú
všetky platné SMS správy a všetky platné registrácie na www.tankovacka.sk doručené počas
trvania celej súťaže (tzn. od 23. septembra 2013 00:00 do 10. novembra 2013 23:59) –
vrátane tých, ktoré boli vyžrebované v týždenných žrebovaniach.
V záverečnom žrebovaní bude vyžrebovaných 5 výhercov elektrobicyklov ŠKODA Green E
Line a jeden výherca osobného automobilu ŠKODA Rapid Spaceback.
Minimálny počet výhercov v záverečnom žrebovaní je 6, pričom tento počet môže byť zvýšený
o počet nevyhraných cien z týždenných žrebovaní. Záverečné žrebovanie súťaže sa uskutoční
najneskôr do 22. novembra 2013.
Všetky hlavné aj týždenné výhry budú žrebované za prítomnosti notára.
7. Všeobecné ustanovenia
Súčasťou tohto súťažného poriadku je aj vyobrazenie pokladničného dokladu s vyznačením
údajov - číslo pokladničného dokladu, ktoré je potrebné z pokladničného dokladu uviesť do
SMS správy alebo registrácii na www.tankovacka.sk. Dňa 10. novembra 2013 o 23:59 hod. sa
prijímanie SMS správ ako aj registrácií na www.tankovacka.sk do súťaže zastaví. SMS správy
zaslané vrátane registrácií na www.tankovacka.sk od 11. novembra 2013 00:00 hod. nebudú
do súťaže zaradené.
Cena zaslanej SMS je stanovená cenníkom mobilného operátora súťažiaceho za odoslanie
bežnej SMS správy. Cena odpovednej SMS, ktorú obdrží každý súťažiaci je 0,200 EUR
s DPH. Služba je dostupná pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov. Službu
technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava,
IČO: 35 830 387.
Zoznam výhercov vyžrebovaných v jednotlivých kalendárnych týždňoch bude zverejnený na
www.slovnaft.sk, www.tankovacka.sk, www.bonusklub.sk, a to vždy najneskôr do 10-tich
pracovných dní po uskutočnení žrebovania za príslušný kalendárny týždeň. Zoznam výhercov
záverečného žrebovania bude zverejnený na www.slovnaft.sk, www.tankovacka.sk a
www.bonusklub.sk najneskôr do 30. novembra 2013.

Výhercov súťaže bude Organizátor kontaktovať telefonicky podľa údajov zo zaslanej súťažnej
SMS správy alebo údajov z registračného formuláru na www.tankovacka.sk, aby sa s nimi
dohodol na spôsobe odovzdania alebo doručenia výhry. Podmienkou na dohodnutie spôsobu
odovzdania alebo doručenia výhry výhercovi bude pre účely overenia aj skutočnosť, či výherca
splnil všetky súťažné podmienky, vrátane nákupu 20 litrov akéhokoľvek paliva na čerpacej
stanici SLOVNAFT – predloženie originálu pokladničného dokladu. Výhercovia súťaže si
prevezmú výhru od Organizátora súťaže. Výhercom 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 poštou, a to formou
doporučenej zásielky a vyžrebovaný výherca výhru v stanovenom termíne odmietne, výhru
zašle späť na adresu sídla Organizátora. Ak sa do 15 kalendárnych dni neprihlási pre výhru na
základe vyzvania Organizátora súťaže, Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť
náhradníka spomedzi súťažiacich formou žrebovania. V prípade žrebovania náhradníka sa
bude primerane postupovať podľa tohto Súťažného poriadku.
V prípade osobitných BONUS výhier doručí organizátor výhry výhercom doporučenou
zásielkou do dvoch týždňov od vyhlásenia výsledkov na ich adresu evidovanú v databáze
programu Klub BONUS. Pre priznanie a doručenie osobitnej BONUS výhry nie je predloženie
pokladničného dokladu potrebné.
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), nemá nárok na vecnú ani finančnú kompenzáciu.
Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, dáva Organizátorovi svojou účasťou v súťaži
súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže bez výhrad a udeľuje výslovný súhlas
Organizátorovi 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, vyhotovovať jeho podobizeň a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich
uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch za
účelom propagácie súťaže pod názvom „ Jesenná tankovačka“ aj v budúcnosti, 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, ako aj v iných
celoštátnych a regionálnych médiách. Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže prostredníctvom
SMS resp. prostredníctvom www.tankovacka.sk, dáva týmto zároveň súhlas Organizátorovi
súťaže na príjem bezplatných obchodných a reklamných SMS správ alebo bezplatných
obchodných a reklamných e-mailov od Organizátora do budúcnosti.
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.
Výhru nie je možné vyplatiť v inej podobe ako je uvedené v súťažných podmienkach.
Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty vo forme
peňažnej kompenzácie. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
Organizátor si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť jej pravidlá,
súťažný poriadok alebo podmienky súťaže.

V Bratislave, september 2013

Príklad vyobrazenia čísla pokladničného dokladu, ktorým sa zákazník registruje do súťaže.

