PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PROPAGAČNEJ AKCIE
„Bezplatný Premio hotel pre vaše pneumatiky“
(ďalej iba Prevádzkový poriadok)
1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.

Propagačná akcia nazvaná „Bezplatný Premio hotel pre vaše pneumatiky“ (ďalej iba
Propagačná akcia) je marketingovou akciou organizovanou spoločnosťou Goodyear Polska Sp.
z o. o. so sídlom vo Varšave, ul. Krakowiaków 46, zapísanou do obchodného registra
Celoštátneho súdneho registra, registrový súd: Okresný súd pre hlavné mesto Varšavu vo
Varšave, XIII. hospodárske oddelenie Celoštátneho súdneho registra pod číslom 0000104862
(ďalej iba Usporiadateľ).

1.2.

Cieľom Propagačnej akcie je zvýšenie predaja sád (4 kusov) nových zimných pneumatík
a celoročných pneumatík značky „Goodyear a Dunlop“ o rozmeroch 17 palcov a väčších,
určených pre osobné vozidlá alebo autá s pohonom na štyri kolesá / SUV (ďalej iba Akciové
pneumatiky).

1.3.

Propagačnú akciu podporuje a spravuje spoločnosť PRO DUCT By Business Friends Sp. z o. o.
so sídlom vo Varšave, ul. Jankowska 10, 02-129 Varšava, zapísaná do obchodného registra
vedeného Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XII. hospodárske oddelenie
Celoštátneho súdneho registra pod číslom 0000004049 (ďalej iba Koordinátor).

1.4.

Propagačná akcia prebieha v období od 18.10.2021 do 31.12.2021 alebo do vyčerpania
odmien, o ktorých sa hovorí v bode 3.1 Prevádzkového poriadku, a to podľa toho, ktorá
udalosť nastane ako prvá (ďalej iba Obdobie trvania Propagačnej akcie).

1.5.

Propagačná akcia prebieha v autoservisoch „Premio“ nachádzajúcich sa v Slovenskej republike
(ďalej iba Servisy).

1.6.

Informácie o Propagačnej akcii sú poskytované prostredníctvom reklamnej kampane
prebiehajúcej na Facebooku a pomocou nástrojov Google. Text Prevádzkového poriadku je
zverejnený na webových stránkach Propagačnej akcie na adresách: https://www.premiopneuservis.sk/ a www.MyPremio.eu po celé Obdobie trvania Propagačnej akcie.

2.

PODMIENKY ÚČASTI V PROPAGAČNEJ AKCII

2.1.

Propagačná akcia je určená pre spotrebiteľov spôsobilých vykonávať právne úkony
nadobúdajúcich Akciové pneumatiky na účely nesúvisiace s vykonávanou podnikateľskou alebo
profesijnou činnosťou a pre fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú alebo profesijnú činnosť
na území Slovenskej republiky spôsobilé vykonávať právne úkony a nadobúdajúce Akciové
pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej alebo profesijnej činnosti (ďalej iba Účastníci).

2.2.

Propagačnej akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa a Koordinátora, členovia ich
rodín, ani pracovníci iných subjektov zúčastňujúcich sa prípravy a realizácie Propagačnej akcie
podľa pokynov Usporiadateľa, ako ani osoby, ktoré sú s vyššie uvedenými subjektmi vo vzťahu
stálej spolupráce, ktorý nevyplýva z pracovnej zmluvy. Členmi rodiny sa rozumie: príbuzní
v zostupnej a vzostupnej línii, súrodenci, súrodenci príbuzných v zostupnej a vzostupnej línii,
manželia, osoby spriaznené sobášom vrátane rovnakého stupňa, ako vyššie uvedení príbuzní,
právni zástupcovia a osoby v blízkom spoločenskom styku.

3.

ZÁSADY PRE UDEĽOVANIE ODMIEN V PROPAGAČNEJ AKCII

3.1.

Odmenou v Propagačnej akcii je poukážka v jednotkovej hodnote 35,- EUR (slovom: tridsaťpäť
eur) oprávňujúca na využitie služby uloženia pneumatík v Servise (ďalej iba Poukážka).

3.2.

Pre Propagačnú akciu bude vydaných 400 kusov Poukážok. Pri vyčerpaní všetkých Poukážok
bude Propagačná akcia ukončená a nebude už možné generovať pre ňu ďalšie Akciové kódy

a získať ďalšie Poukážky. Informácia o ukončení Propagačnej akcie bude bez zbytočného
odkladu uvedená na webových stránkach: https://www.premio-pneuservis.sk/ a
www.mypremio.eu (ďalej iba Webové stránky Propagačnej akcie).
3.3.

Pre prihlásenie sa do Propagačnej akcie a získanie odmien, s výnimkou podľa bodu 3.2.
Prevádzkového poriadku, je Účastník povinný splniť všetky nasledujúce podmienky:
3.3.1. v Období trvania Propagačnej akcie vygenerovať jedinečný akciový kód (v texte iba
Akciový kód), čo vyžaduje vyplnenie registračného formulára uvedeného na Webových
stránkach Propagačnej akcie (ďalej iba Registračný formulár),
3.3.2. do 14 dní odo dňa vygenerovania Akciového kódu, nie však neskôr než do dňa skončenia
Obdobia trvania Propagačnej akcie, zakúpiť v ľubovoľnom Servise sadu Akciových
pneumatík a pri dokončovaní nákupnej transakcie predložiť Akciový kód zamestnancovi
Servisu.

3.4.

V Propagačnej akcii sa neprihliada na nákupy Akciových pneumatík vykonávané
prostredníctvom internetu. Akciový kód platí iba počas 14 dní odo dňa jeho vygenerovania.
Jeden Účastník môže vygenerovať a použiť iba jeden Akciový kód v priebehu celej Propagačnej
akcie.

3.5.

Riadne vyplnený Registračný formulár vyžaduje:
3.5.1. uvedenie nevyhnutných osobných údajov, t. j. mena, priezviska, telefónneho čísla a emailovej adresy Účastníka,
3.5.2. označenie vyhlásenia o oboznámení sa s obsahom Prevádzkového poriadku a súhlas s
jeho obsahom,
3.5.3. udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov v súvislosti s účasťou v Propagačnej
akcii.
V rámci Registračného formulára môže Účastník ešte udeliť súhlas so zasielaním obchodných
informácií týkajúcich sa aktuálnych propagačných akcií vyššie uvedenej spoločnosti Goodyear
Polska sp. z o. o. od danej spoločnosti Goodyear Polska sp. z o. o. Neudelenie takého súhlasu
nebráni Účastníkovi, aby sa Propagačnej akcie zúčastnil a aby získal odmenu.

3.6.

Po splnení podmienok uvedených v bode 3.3. Prevádzkového poriadku Účastník získava právo
na použitie Poukážky. Poukážka je vydaná spôsobom uvedeným Účastníkom, t. j.
3.6.1. Účastník môže použiť Poukážku ihneď. V takej situácii zamestnanec Servisu zaznamená
jej použitie a Účastník dostane potvrdenie zaslané na e-mailovú adresu uvedenú
v Registračnom formulári.
3.6.2. Účastník môže Poukážku použiť aj neskôr a v tom prípade bude Poukážka zaslaná
v elektronickej verzii na e-mailovú adresu uvedenú Účastníkom v Registračnom
formulári.

3.7.

Poukážka platí 12 mesiacov odo dňa jej vydania Účastníkovi a jej platnosť nemožno predĺžiť.
Účastník má právo využiť službu bezplatného uloženia pneumatík na obdobie maximálne 6
(slovom: šiestich) mesiacov počnúc od dátumu začatia využívania tejto služby. Poukážku
nemožno vymeniť za peňažný ekvivalent. Poukážku možno použiť jednorazovo vo vybraných
Servisoch, t. j. takých, ktoré poskytujú službu uloženia pneumatík. Zoznam Servisov
zúčastňujúcich sa tejto akcie tvorí prílohu číslo 1 tohto Prevádzkového poriadku. Ak by nebolo
v danom Servise možné Poukážku použiť kvôli nedostatku miesta na uloženie pneumatík, môže
ju Účastník použiť v tomto Servise na inú službu. V prípade nákupu služby v hodnote vyššej,
ako je cena Poukážky, je Účastník povinný doplatiť vzniknutý cenový rozdiel. V prípade nákupu
služby v hodnote nižšej, ako je cena Poukážky, nemá Účastník právo požadovať vrátenie
rozdielu medzi cenou Poukážky a cenou zakúpenej služby.

3.8.

Nezávisle od počtu zakúpených sád Akciových pneumatík môže jeden Účastník v Propagačnej
akcii dostať iba jednu Poukážku. To znamená, že jednorazový nákup väčšieho počtu sád
Akciových pneumatík (napr. dvoch kompletov) neoprávňuje Účastníka k tomu, aby získal viac
ako jednu Poukážku.

4.

REKLAMÁCIA

4.1.

Účastníci môžu u Usporiadateľa podávať reklamácie týkajúce sa priebehu Propagačnej akcie
v Období trvania Propagačnej akcie a do 14 dní odo dňa jej skončenia (rozhoduje dátum
doručenia reklamácie Usporiadateľovi), pokiaľ kogentné právne predpisy neurčujú dlhšiu dobu
na podávanie reklamácií.

4.2.

Reklamácie môžu Účastníci podávať prostredníctvom elektronickej pošty alebo doporučeným
listom alebo kuriérom. Reklamácie podané doporučeným listom alebo kuriérskou zásielkou
treba zaslať na nasledujúcu adresu Usporiadateľa: Goodyear Polska sp. z o. o., Dział serwisu
Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa. Reklamácie podávané prostredníctvom
elektronickej pošty treba zasielať na jednu z nasledujúcich e-mailových adries Usporiadateľa:
marketing@premio.pl alebo contact@mypremio.eu.

4.3.

Reklamácia musí obsahovať: meno a priezvisko Účastníka, korešpondenčnú adresu (ak bola
reklamácia zaslaná listom), ako aj dôkladný opis a uvedenie príčiny reklamácie, a takisto
požiadavku na postup Usporiadateľa.

4.4.

Rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie je v kompetencii Usporiadateľa, ktorý
Účastníkovi podávajúcemu reklamáciu oznámi svoje definitívne rozhodnutie do 14 dní
od prijatia reklamácie.

4.5.

Reklamačné konanie je dobrovoľné, nevylučuje právo Účastníka na vymáhanie odškodného
v súdnom konaní, nezávislom na reklamačnom konaní.

5.

OSOBNÉ ÚDAJE ÚČASTNÍKOV

Usporiadateľ je prevádzkovateľom osobných údajov Účastníkov zúčastňujúcich sa Propagačnej akcie.
Podrobné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov Účastníkov sú uvedené
v dokumentoch „Webové stránky MyPremio Prevádzkový poriadok“ a „Zásady ochrany súkromia
Webové stránky“ zverejnených na Webových stránkach.
6.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.

V prípade otázok týkajúcich sa Propagačnej akcie môžu Účastníci kontaktovať Usporiadateľa
prostredníctvom Webových stránok alebo prostredníctvom elektronickej pošty na nasledujúcu
adresu Usporiadateľa: marketing@premio.pl alebo contact@mypremio.eu.

6.2.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky subjekty zúčastňujúce sa Propagačnej akcie,
stanovuje zásady Propagačnej akcie, kritéria účasti v Propagačnej akcii a práva a povinnosti
Usporiadateľa, Prevádzkovateľa a Účastníkov.

6.3.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť Prevádzkový poriadok a podmienky Propagačnej akcie
v čase jej trvania, pokiaľ je to odôvodnené cieľom Propagačnej akcie, povolené aplikovateľnými
právnymi predpismi a ak to nebude mať dopad na zhoršenie podmienok účasti v Propagačnej
akcii s tým, že tieto zmeny nesmú poškodzovať práva, ktoré Účastníci už získali. Informácia
o zmene Prevádzkového poriadku bude Účastníkom zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v
rámci Registračného formulára a bude tiež zverejnená na Webových stránkach Propagačnej
akcie.

6.4.

Práva vyplývajúce z účasti v Propagačnej akcii nesmú byť Účastníkom postúpené ani prevedené
na tretiu osobu.

6.5.

Pri každom porušení ustanovení Prevádzkového poriadku Účastníkom je Usporiadateľ
oprávnený vylúčiť tohto Účastníka z účasti v Propagačnej akcii. Usporiadateľ je oprávnený
vylúčiť z účasti v Propagačnej akcii Účastníkov, ktorí:
6.5.1. sa zúčastňujú Propagačnej akcie na základe fiktívnych osobných údajov,
6.5.2. konajú v rozpore s právom, najmä poškodzujú svojím konaním záujmy tretích osôb,
6.5.3. vykonávajú akékoľvek činnosti, ktorých cieľom je obísť Prevádzkový poriadok alebo
bezpečnostné opatrenia alebo zásady fungovania Propagačnej akcie, po skončení
vyšetrovania (vykonaného príslušnou organizačnou jednotkou spoločnosti Goodyear
Polska Sp. z o. o. alebo inou osobou určenou zo strany spoločnosti Goodyear Polska Sp.
z o. o.) potvrdzujúceho uvedené domnienky.

6.6.

Odmeny osôb vylúčených z Propagačnej akcie sa po skončení vyšetrovania (vykonaného
príslušnou organizačnou jednotkou spoločnosti Goodyear Polska Sp. z o. o. alebo inou osobou
určenou zo strany spoločnosti Goodyear Polska Sp. z o. o.) stanú vlastníctvom Usporiadateľa.

6.7.

Obsah tohto prevádzkového poriadku má charakter verejného prísľubu v zmysle § 850 a nasl.
slovenského zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6.8.

Propagačná akcia nie je hazardnou hrou v zmysle slovenského zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ustanovení v znení neskorších predpisov,
ktorej výsledok závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku
určitej okolnosti alebo udalosti.

6.9.

Odmeny vydávané v Propagačnej akcii budú vyúčtované a budú podliehať dani a prípadné aj
ďalším odvodom podľa platných ustanovení daňových predpisov.

Príloha číslo 1: Zoznam Servisov zúčastňujúcich sa akcie:
Názov servisu
Bridas, s.r.o.
Premio pneu + autoservis Motor-VS s.r.o.
Premio pneu + autoservis MAXIM SERVIS s.r.o.
SWK Servis, s.r.o.
Kame, s.r.o.
Premio pneu + autoservis CEKOSS s.r.o.
Premio pneu + autoservis AUTOLANC s.r.o.
Premio pneu + autoservis SAMM Slovakia s.r.o.
Premio pneu + autoservis A STEEL s.r.o.
Premio pneu + autoservis AutoLeader s.r.o.
Premio Express Auto-Pneus s.r.o.
Premio pneu + autoservis JAVOR s.r.o.
Premio pneu + autoservis 3 MIKO s,r,o,
Premio pneu + autoservis Richard Dučaj – D & D
Premio pneu + autoservis ALPEX
Premio pneu + autoservis František JANKECH - JaKub
Premio pneu + autoservis Marek Čáni
Premio pneu + autoservis Bergamo s.r.o.
Premio pneu + autoservis Uni Racing s.r.o.
Premio pneu + autoservis Profityres s.r.o.
Premio Express LOMIK, s.r.o.
Premio Express SUPERPNEU, s.r.o.
Premio pneu + autoservis Pneu Style s.r.o.
SQT SERVICE s.r.o.
KISS CENTRUM s.r.o.
Qwelltruck s.r.o.
Carling-BA
Biado
POBOČKA GÁŇ

Ulica
Trenčianská cesta 70
Osloboditeľov 980/13
Mierová 135
Mlynské Nivy 56
Železničná 14
Hlavná 6407/94
Mierová 83
Nádražná 1664/34
Popradská 56/B
Dopravná ulica č.2
Krajné 885
Tehelná 685
Bartošova Lehôtka 142
Kalnická 48
Stupavská 2961
Trenčianska 17
Kukučínova 2117/oproti sociálnej poisťovni/
Jesenná 1D
Šafárikova 4135
Bratislavská 478
Staničná 315/28
SNP 129
Kvačalova 1171/11A
Severné nábrežie 2517/41
Vinohrady 16
Dobronivská cesta 6
Slovnaftská 102/c
Bottova 3
Gáň 315

PSČ

Mesto

Email

957 01 Banovce Nad Bebravou
brida@bridas.sk
067 81
Belá nad Cirochou
motorvs@motorvs.sk
821 05
Bratislava
maxim@maximservis.sk
821 05
Bratislava
swk@swk.sk
977 01
Brezno
matovicmiro@kame.sk
929 01
Dunajská Streda
cekoss@cekoss.sk
066 01
Humenné
autolanc.premio@gmail.com
900 28
Ivanka pri Dunaji
info@pneumatiky.sk
040 11
Košice
pneu@asteel.sk
040 13
Košice
info@gumy-disky.sk
916 16
Krajné
pardavy@email.cz
900 50
Kráľová pri Senci
info@pneujavor.sk
966 31
Bartošova Lehôtka
info@3miko.sk
935 38
Lok
pneuducaj@gmail.com
901 01
Malacky
servis@alpex.sk
915 01 Nové Mesto nad Váhom
jakub@jakubb.sk
017 01
Považská Bystrica
cani@pxnet.sk
080 05
Prešov
info@elektrony.sk
048 01
Rožňava
uniracingpremio@gmail.com
911 06
Trenčín
profityrestn@jakubb.sk
952 01
Vráble
lomik@lomik.sk
965 01
Žiar nad Hronom
superpneu@gtsmail.sk
010 04
Žilina
machata@pneustyle.sk
040 01
Košice - Džungla
sqt@sqt.sk
940 01
Dvory nad Žitavou
pneukiss@gmail.com
960 01
Zvolen
sieglova@pneuserviszv.sk
821 07
Bratislava
bratislava@carling.cz
080 01
Presov
pneuservisbiado@gmail.com
924 01
Gáň
ciglanova@carling.cz

