Pravidlá súťaže „hlavná výhra“
Autosalón – Autoshow Nitra 2018
1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom a organizátorom súťaže ako spoločenského podujatia v SR je agrokomplex
NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p., IČO: 36855642 ,
DIČ: 2022506651, IČ DPH: SK
2022506651, so sídlom Výstavná 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej len
"usporiadateľ"). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti
jej účastníkov a pravidlá žrebovacej súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Termín trvania súťaže
Súťaž prebieha od 11. 10.
do 14. 10.2018 v čase od 9.00 hod do 18.00 hod
a 14.10.2018v čase od 9.00 hod do 15.30 hod na území Slovenskej republiky, v areáli
výstaviska Agrokomplex v Nitre. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom
dňa 14. 10. 2018 o 15,30 hod.

3. Účasť v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky s vekom 15 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len
„účastník"). Zamestnanci usporiadateľa súťaže a technického zabezpečovateľa súťaže sú z
účasti na súťaži vylúčení ako aj im blízke osoby podľa §116 zákona č. 40/1964 Občiansky
zákonník.

4. Princíp a pravidlá súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý vyplní zlosovateľnú vstupenku (obsahuje
meno a priezvisko, adresu účastníka, telefónne číslo). Totožnosť účastníka sa overuje podľa
mena a adresy vyplnenej v súťažnej vstupenke. Všetky správne vyplnené súťažné vstupenky
postupujú do žrebovania v dňoch 11. - 14. 10. 2018 výstavy Autosalón – Autoshow Nitra
2018.

5. Výhra

HLAVNÁ CENA
automobil do osobného vlastníctva

nový HYUNDAI i20

2. cena
požičovné obytného automobilu na 1 týždeň
TURČAN - AUTO, s. r. o., Martin

3. cena
3-dňový pobyt pre dve osoby
TRINITY HOTELS&RESORTS

4. cena
Balík produktov Dynamax
EURO-VAT, s.r .o.

5. cena
balík prémiových voucherov na ručné umytie auta
CAR wellness, s. r. o.

6. Zlosovanie
Zlosovanie sa uskutoční dňa 14. 10. 2018 o 15,30 hod. v priestoroch výstaviska
Agrokomplex, pavilón B
Do zlosovania o výhru budú zaradené iba úplne vyplnené súťažné vstupenky a to vyplnené
do 14. 10. 2018 najneskôr do 15.00 hod. Výsledok zlosovania bude oznámený výhercovi
telefonicky alebo písomnou formou
a zároveň uverejnený na internetovej stránke
usporiadateľa www.agrokomplex.sk . Výhercom cien súťaže sa stane ten koho vstupenka
bude vylosovaná v uvedenom losovaní. Výherca bude vylosovaný len z tých účastníkov, ktorí
spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výherca musí preukázať, že je
osobou, ktorá bola vylosovaná.

7. Odovzdanie výhry
Výhru odovzdá výhercovi zástupca každej firmy, ktorá ju venuje do konca kalendárneho roka
2018. Usporiadateľ sa skontaktuje s výhercom do 14 dní od vylosovania a oboznámi ho so
spôsobom odovzdania výhry. Právny vzťah medzi výhercom a usporiadateľom sa primerane
riadi ustanoveniami §628 až 630, §847 až 849 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

8. Dane
Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle podľa §8 ods.1
písm.j) zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v platnom znení a výherca je povinný
pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Hodnota výhry predstavuje základ dane.
Usporiadateľ alebo organizátor súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu cien.
Povinnosťou výhercu je priznať daň z výhry a zaplatiť ju v lehote podľa §49 Zákona
595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov. Povinnosťou organizátora súťaže je oznámiť
o zdaniteľnom plnení miestne príslušnému správcovi dane.

9. Zodpovednosť usporiadateľa súťaže
Na výhru nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom
firmy, ktorá cenu venuje. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v
súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

10. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo na konečné rozhodnutie súvisiace
s konaním súťaže.
Ak sa usporiadateľ súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje
alebo informácie, usporiadateľ súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže,
pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Usporiadateľ súťaže si taktiež vyhradzuje právo
vylúčiť zo súťaže takého účastníka, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa
získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim
konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno usporiadateľa súťaže.

12. Záverečné ustanovenia
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke
organizátora www.agrokomplex.sk. Účastníci zapojením sa do súťaže vyjadrujú svoj súhlas
riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca
plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

