
Pravidlá súťaže „Vyhraj Škodu Superb za nákup spotrebiča Beko“ 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vyhraj Škodu Superb za nákup 

spotrebiča Beko“ organizovanej na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“). Tento 

dokument záväzne a v úplnosti upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 

zverejnenia. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, a to aj bez 

predchádzajúceho upozornenia. 

 

1. Usporiadatelia súťaže 
Táto súťaž je spoločnou súťažou usporiadanou českou právnickou osobou, spoločnosťou OKAY s.r.o. 

so sídlom Kšírova 676/259, 619 00 Brno, IČO: 6071925, zapísanou v obchodnom registri vedenom 

Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 16352 (ďalej len "OKAY CZ") a slovenskou právnickou 

osobou, spoločnosťou OKAY Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 

35825979, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka č. 25493 / B (ďalej len "OKAY SK") (spoločne ďalej len "usporiadatelia") . 

 

2. Trvanie súťaže: 30. 1. – 31. 3. 2019 

 

3. Účasť na súťaži  

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba - spotrebiteľ staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú 

spôsobilosť k právnym úkonom a trvalý pobyt / doručovaciu adresu na území Slovenskej alebo Českej 

republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). Osoby mladšie 

ako 18 rokov sa môžu stať súťažiacim len v zastúpení svojho zákonného zástupcu  

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľov a ďalších subjektov spolupracujúcich na 

organizácii a/alebo realizácii súťaže (vrátane osôb v 

obdobnom vzťahu), rovnako tak aj osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom súťaže stane 

takáto osoba a usporiadateľ sa o tejto skutočnosti dozvie, 

výhra v súťaži jej nebude odovzdaná. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži 

a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že 

sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže 

(napríklad v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená 

(respektíve vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech 

OKAY CZ. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a 

to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že súťažiaci docielil účasť v súťaži alebo 

výsledku v súťaži podvodným jednaním, jednaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo 

jednaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či pôjde o jednanie 

účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti 

odvolania. 

 

4. Zaradenie do súťaže  

Súťaže sa môže zúčastniť každý zákazník niektorého z usporiadateľov, ktorý v období od 30. 1. do 31. 

3. 2019 nakúpi na e-shope www.okay.cz, e-shope www.okay.sk alebo v kamennej predajni niektorého 

z usporiadateľov akýkoľvek výrobok Beko. Výrobkom Beko sa na účely súťaže rozumie akýkoľvek 

elektrospotrebič od dodávateľa BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizačná zložka, so sídlom 

Bucharova 1423/6, Praha 5 - Stodůlky, PSČ 158 00, IČO: 27371948. 

 

Viacnásobná účasť v súťaži je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (tj. pri ďalšom 

novom nákupe výrobku Beko v niektorom z vyššie vedených e-shopov alebo v kamennej predajni 

OKAY CZ alebo OKAY SK) a zakaždým pri riadnom splnení ďalších podmienok účasti a zaradenia 

do súťaže. Pre vylúčenie pochybností usporiadatelia uvádzajú, že ak je na jednej súťažnej účtenke 

alebo internetovej objednávke zaznamenaný nákup napr. troch výrobkov Beko, oprávňuje daná 

súťažná účtenka / objednávka súťažiaceho iba k jednému vyplneniu výherného formulára, resp. možno 

ju použiť v súťaži iba jedenkrát. 

 

Súťažiaci sa do súťaže zapojí prostredníctvom výherného formulára umiestneného na stránkach 

www.okay.cz (micrsotie: www.okay.cz/beko-soutez) alebo na stránkach www.okay.sk (micrsotie: 



www.okay.sk/beko-sutaz) a to tak, že v čase do ukončenia súťaže úplne, správne a včas vyplní 

súťažný formulár. 

 

Výhercom sa stáva ten súťažiaci, ktorý odpovie na súťažné otázky a jeho tip na tipovaciu otázku bude 

správny, alebo najbližšie skutočnosti. 

  

Pri vypĺňaní formulára na www.okay.cz (OKAY CZ) je rozhodujúcim tip na celkový počet 

spotrebičov značky výrobkov Beko predaných v predajniach v ČR a na e-shope www.okay.cz od 1. 2. 

do 31. 3. 2019. 

Pri vypĺňaní formulára na www.okay.sk (OKAY SK) je rozhodujúcim tip na celkový počet výrobkov 

Beko predaných v predajniach v SR a na e-shope www.okay.sk od 1. 2. do 31. 3. 2019. 

 

Zo všetkých súťažiacich OKAY CZ a OKAY SK sa výhercom stáva ten súťažiaci, ktorý odpovie na 

súťažné otázky a jeho tip na tipovaciu otázku bude správny, alebo najbližšie skutočnosti. 

 

V prípade zhody vyhráva ten súťažiaci, ktorého registrácia do súťaže prebehla skôr. Ak by sa ani takto 

nedala určiť osoba výhercu, bude výherca určený žrebom. 

 

Meno výhercu bude po overení zverejnené na webovej stránke www.okay.cz/beko-soutez a 

www.okay.sk/beko-sutaz. 

 

 

5. Výhra 

Výhrou v súťaži je automobil Škoda Superb Active 1,5 TSI 110 kW (ďalej len "výhra"). 

Do súťaže je vložený 1 ks tejto výhry, tj. jedna výhra pre celé územie Českej i Slovenskej republiky. 

 

 

6. Pre účely oznámenia výhry bude výherca kontaktovaný e-mailom na adresu uvedenú vo 

formulári. Ak výherca nesplní pravidlá tejto súťaže, alebo nebude kontaktovať usporiadateľa 

do 14 pracovných dní od oznámenia výhry, prepadá výhra v prospech OKAY CZ  tak, že bude použitá 

na ďalšie marketingové účely bez nároku výhercov na akékoľvek ďalšie 

či náhradné plnenie. 

 

7. Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci vedome svoj výslovný súhlas s pravidlami 

súťaže a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľom tejto marketingovej súťaže: 

- na zverejnenie svojich osobných údajov v prípade výhry v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) 

na výhernej listine, ktorá môže byť prístupná na internete, predajniach organizátora usporiadateľov 

alebo inak verejne sprístupnená 

- na použitie jeho osobných údajov zo strany usporiadateľov na marketingové účely  

- s bezplatným obstaraním obrazových, zvukových a obrazovo zvukových záznamov súťažiaceho, tj. 

záznamov zachytávajúcich osobu súťažiaceho vrátane všetkých jeho ďalších prejavov osobnej povahy, 

a ďalej s bezplatným použitím takých záznamov všetkými spôsobmi, najmä uverejnením takého 

záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na internete a v propagačných materiáloch usporiadateľov, a 

to neobmedzene (územne, časovo, množstvovo) 

- so zasielaním reklamných ponúk usporiadateľov 

- so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie. 

 

8. Vyplnením a odoslaním výherného formulára dáva účastník súťaže usporiadateľom súťaže vedome 

súhlas, aby v období 5 rokov od zverejnenia výhercu spracovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, 

priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa na: 

- marketingové a reklamné účely usporiadateľov v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 

101/2000 Zb."), a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 18/2018 Z. z."); 



- a tiež na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade s 

ust. § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v znení 

neskorších prepisov a ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v 

znení neskorších prepisov. 

 

Účastník 

súťaže súčasne vyjadruje súhlas s tým, aby ním dodané osobné údaje boli v období 5 rokov od 

začiatku súťaže použité a spracované v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely aj 

prostredníctvom tretích osôb poverených niektorým z usporiadateľov. Poskytnutie osobných údajov je 

dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla 

usporiadateľa, voči ktorému má byť odvolanie súhlasu účinné. Odvolanie súhlasu so spracovaním 

osobných údajov pred ukončením súťaže má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže, vrátane 

straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené pred doručením výhry súťažiacemu. 

Súťažiaci má ďalej práva podľa ust. § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Z. z., najmä právo na informácie o 

stave spracovania svojich osobných údajov, právo na ich opravu a likvidáciu za podmienok 

stanovených zákonom. 

 

9. Všeobecné ustanovenia súťaže: 
1. Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné 

plnenie. Usporiadatelia týmto nie sú voči účastníkom súťaže inak zaviazaní a súťažiaci teda nemajú 

nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa/ov, než je uvedené v týchto pravidlách. 

2. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech 

OKAY CZ. 

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby. 

4. O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach rozhodujú s konečnou platnosťou 

usporiadatelia.  

5. Usporiadatelia si vyhradzujú právo bez náhrady súťaž odložiť, 

prerušiť, alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, 

že každá táto zmena bude vyhlásená na www.okay.sk/beko-sutaz a www.okay.cz/beko-soutez, 

čím nadobúda účinnosti voči usporiadateľom aj účastníkom súťaže. 

6. Usporiadatelia súťaže sú oprávnení kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a 

v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so 

súťažou. 

7. Usporiadatelia majú právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, ak by 

takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by 

vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. 

8. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné usporiadateľom zaslať písomne na 

poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia 

súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľov 

o námietke je konečné. 

9. Vyobrazenia výhier na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a 

podobne) sú ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnej podobe a typu výhier. 

 


