Podmienky propagačnej akcie s názvom „Dostávate 30 Eur za nákup pneumatík”
(ďalej len „Podmienky”)
§ 1. Všeobecné ustanovenia
1. Propagačná akcia s názvom „Dostávate 30 Eur za nákup pneumatík ” (ďalej len „Propagačná
akcia”) je marketingová akcia pripravená spoločnosťou Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z
o.o., so sídlom vo Varšave na ul. Krakowiaków 46, zapísanou v registri podnikateľov vedenom
Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII. Ekonomické oddelenie Štátneho
súdneho registra, č. vložky KRS 0000104862 (ďalej len „Organizátor”), za účelom zvýšenia
predaja nových zimných pneumatík Goodyear alebo Dunlop od 16", pre osobné autá alebo
autá s pohonom všetkých štyroch kolies / SUV (ďalej len „Pneumatiky v akcii”).
2. Realizáciu Propagačnej akcie podporuje a OEX Cursor SA, so sídlom vo Varšave na ul.
Równoległa 4a, zapísanou v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto
Varšava vo Varšave, XIII. Ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, č. vložky KRS
0000338509 (ďalej len „Prevádzkovateľ”).
3. Cieľom Propagačnej akcie je odmeniť účastníkov, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v
týchto Podmienkach, za kúpu Pneumatík v akcii vrátane ich montáže, v Dobe platnosti
Propagačnej akcie, priamo v predajniach uvedených v Prílohe č. 1 k týmto Podmienkam (ďalej
len „Partneri”).
4. Tieto Podmienky sú dostupné na webovom sídle na adrese www.MyPremio.eu (ďalej len
„Webové sídlo”) po celu Dobu platnosti Propagačnej akcie.
5. Táto Propagačná akcia nie je hra na náhodu a v žiadnom prípade sa nesmie za ňu považovať.
§ 2. Podmienky účasti na Propagačnej akcii
1. Propagačnej akcii sa môžu zúčastniť spotrebitelia spôsobilí na právne úkony, ktorí si kúpia
Pneumatiky v akcii na súkromné účely a aj fyzické osoby podnikajúce na území Slovenskej
republiky a spôsobilé na právne úkony, ktoré si kúpia Pneumatiky v akcii v rámci ich
podnikateľskej činnosti, a súčasne aj splnia spolu všetky nasledujúce podmienky:
a. kúpia v Dobe platnosti Propagačnej akcie jeden komplet, ktorý tvoria štyri Pneumatiky
v akcii toho istého druhu, vrátane ich montáže u jedného zo zvolených Partnerov;
b. u Partnera, u ktorého kúpili Pneumatiky v akcii, vyzdvihnú jedinečný propagačný kód,
ktorého vzor tvorí Prílohu č. 2 k týmto Podmienkam, potvrdzujúci kúpu Pneumatík v
akcii vrátane ich montáže;
c. počas trvania Propagačnej akcie zaregistrujú na webovom sídle prijatím Podmienok
webovej stránky a vyšlú príslušnú žiadosť (tzn. vyplnia všetky povinné polia formulára,
ktorý je dostupný na Webovej stránke. Prístup k formuláru je tiež možný po zaslaní
SMS správy na číslo +421902028910, pričom v správe musí byť uvedené číslo
získaného kódu. Cena zaslania takej správy sa zhoduje s cenníkom operátora
konzumenta, ktorý posiela prihlášku.
d. prijmú tieto Podmienky a správne zaregistrujú na webovom sídle nákup Akciových
pneumatík spolu s ich montážou, v súlade s paragrafom 4 týchto Podmienok.

e. vyjadria súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné v
súvislosti s účasťou na Propagačnej akcii;
2. Na webovom sídle sa dá vytvoriť individuálny účet, ktorého proces registrácie sa končí
otvorením odkazu, ktorý je uvedený v emailovej správe zaslanej Organizátorom spolu so
stanovením individuálneho hesla k webovej stránke. Poslanie príslušnej žiadosti (tzn. vyplnenie
všetkých povinných polí formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke) je v takom prípade
dostupné po prihlásení na Webovú stránku.
tieto osoby sú ďalej spoločne „Účastníci”, a každý zvlášť je „Účastník”.
3. Propagačnej akcie sa nesmú zúčastniť pracovníci Organizátora ani členovia ich rodín,
pracovníci Partnerov a iných subjektov zapojených do spracovania a implementácie
Propagačnej akcie na žiadosť Organizátora, ani tiež osoby, ktoré majú s nimi uzatvorený
pracovnoprávny vzťah na základe inej ako pracovnej zmluvy.
4. Vzhľadom na obmedzený počet propagačných kódov je každý Účastník pred kúpou Pneumatík
v akcii vrátane ich montáže povinný preveriť dostupnosť propagačných kódov v priamom
kontakte so zvolenými Partnermi.
5. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o vylúčení Účastníka z účasti na Propagačnej akcii,
ak Účastník poruší tieto Podmienky, a ak bude konať proti dobrému menu, povesti a aj v
rozpore so záujmom Organizátora. Navyše si Organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť o
vylúčení Účastníka z účasti na Propagačnej akcii, ak Účastník uvedie nekompletné alebo
nepravdivé adresy, názvy alebo potvrdenia o kúpe. V takomto prípade vylúčení Účastníci
strácajú nárok na Bonus. Ak vylúčení Účastníci už dostali Bonus, môže Organizátor ich priamo
požiadať o vrátenie sumy vo výške prijatého Bonusu.

§ 3. Doba platnosti Propagačnej akcie
1. Propagačná akcia začína dňom 07.10.2019 a platí do dňa 14.12.2019 (ďalej len „Doba platností
Propagačnej akcie”), avšak v každom prípade maximálne do momentu využitia Účastníkmi
všetkých 400 propagačných kódov.
2. Na účely Propagačnej akcie platí, že dňom kúpy a montáže Pneumatík v akcii je deň uvedený
na faktúre s DPH alebo pokladničnom doklade odoslanom prostredníctvom Webového sídla a
potvrdzujúcom kúpu a montáž Pneumatík v akcii.

§ 4. Zásady Propagačnej akcie
1. Organizátor sa zaväzuje priznať Bonus Účastníkom, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v
týchto Podmienkach a kúpili v Dobe platnosti Propagačnej akcie Pneumatiky v akcii vrátane ich
montáže u jedného z Partnerov uvedených v Prílohe č. 1, ak správne prihlásia túto kúpu a
montáž prostredníctvom Webového sídla v súlade s odsekom č. 2 nižšie, a Prevádzkovateľ
potvrdí túto kúpu vo verifikačnom postupe.
2. Aby získali Bonus sú Účastníci povinní zaregistrovať na Webovom sídle kúpu a montáž
Pneumatík v akcii, na ktoré sa vzťahuje Propagačná akcia, v lehote 7 dní odo dňa kúpy a
montáže týchto pneumatík, a zadať jedinečný propagačný kód poskytnutý Partnerom, vrátane

čísla faktúry s DPH alebo pokladničného dokladu, dátumu kúpy Pneumatík v akcii vrátane ich
montáže a odoslať čitateľné skeny alebo fotky faktúr s DPH alebo pokladničných dokladov
potvrdzujúcich kúpu Pneumatík v akcii vrátane ich montáže u zvoleného Partnera (vrátane
údajov o druhu kúpených Pneumatík v akcii) v jednom z nasledujúcich formátov: .jpg, .png, .gif,
.tif alebo .pdf,. Kapacita každého odoslaného skenu alebo fotky nesmie prekročiť 1 MB. Ak
Účastník pošle prostredníctvom Webového sídla neprehľadné skeny alebo fotky faktúr s DPH
alebo pokladničných dokladov môže Organizátor odmietnuť ich prijatie a požiadať Účastníka o
ich opakované poslanie s vhodnou kapacitou a formátom.
3. Jedinečný propagačný kód poskytnutý Partnerom stráca platnosť v lehote 7 dní odo dňa kúpy
a montáže Pneumatík v akcii.
4. Všetky skeny a fotky faktúr s DPH alebo pokladničných dokladov odoslané Účastníkmi
prostredníctvom Webového sídla zverifikuje a potvrdí Prevádzkovateľ.
5. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie Bonusu Účastníkovi, ktorý nesprávne
zaregistroval na Webovom sídle kúpu Pneumatík v akcii vrátane ich montáže alebo neodoslal
všetky povinné údaje do dňa 21.12.2019 alebo Účastníkovi, ktorý vrátil Partnerovi kúpené
Pneumatiky v akcii po ich zaregistrovaní na Webovom sídle.
6. S výhradou obmedzenia podľa odseku 7 nižšie, každý Účastník, ktorý v Dobe platnosti
Propagačnej akcie kúpil Pneumatiky v akcii vrátane ich montáže u jedného z Partnerov
uvedených v Prílohe č. 1 a správne zaregistroval na Webovom sídle ich kúpu a montáž v lehote
podľa týchto Podmienok, získa bonus na servisné služby z ponuky Partnera, s hodnotou vo
výške 30 EUR (slovom: tridsať euro) za jeden komplet Pneumatík v akcii (čiže za štyri
pneumatiky tohto istého druhu) správne zaregistrovaný na Webovom sídle a potvrdený
Prevádzkovateľom vo verifikačnom postupe (ďalej len „Bonus”). Bonus vyplatí priamo
Prevádzkovateľ, ktorý pôsobí v mene Organizátora.
7. Počet odmien je obmedzený, a Bonusy sa udelia len 400 Účastníkom, ktorí splnili všetky
podmienky uvedené v týchto Podmienkach. Každý Účastník môže získať len jeden Bonus za
celú Dobu platnosti Propagačnej akcie.
§ 5. Vyhlásenie výsledkov Propagačnej akcie a vyplatenie Bonusu
1. Verifikačný postup, v ktorom sa potvrdí splnenie Účastníkom všetkých podmienok na udelenie
Bonusu, uplatní Prevádzkovateľ najneskôr do dňa 21.12.2019 roku.
2. Výsledky Propagačnej akcie budú zverejnené všetkým Účastníkom do dňa 21.12.2019 roku v
emailovej správe odoslanej na adresu uvedenú Účastníkom počas registračného postupu na
Webovom sídle.
3. Prevádzkovateľ vyplatí Bonus oprávneným Účastníkom v lehote 7 dní, počnúc od ukončenia
verifikačného postupu s kladným výsledkom podľa odseku 1 vyššie. Prémia bude Účastníkovi
vydaná zaslaním na emailovú adresu uvedenú pri registrácii na Webovom sídle poukážky vo
formáte PDF ako aj SMS správy v prípade, bol formulár vyplnený zaslaním SMS správy..
4. Prémia sa nedá vymeniť za odmeny iného typu.

5. Účastník nemá právo preniesť právo na Prémiu na tretie osoby.
6. V prípade, ak služba bude vykonaná za nižšiu cenu ako hodnota poukážky – rozdielna suma
nebude Účastníkovi vrátená.
7. V prípade, ak má služba vyššiu cenu, Účastník je povinný tento rozdiel v cene doplatiť.
8. Prémia sa dá využiť iba v servise Premio, v ktorom boli kúpené Akciové pneumatiky. Prémia
môže byť zrealizovaná najneskôr do dňa 30.11.2020.
9. Získaný Bonus sa považuje za prijem Účastníka, čo znamená, že povinnosť odviesť povinnú daň
od Bonusu je vždy na strane Účastníka.
§ 6. Reklamácie
10. Účastníci môžu podávať reklamácie vzťahujúce sa na Propagačnú akciu.
11. Účastníci môžu podávať písomné reklamácie priamo Organizátorovi doporučenou poštou,
kuriérom alebo prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom sa
dozvedia o nesprávnostiach a nedostatkoch Propagačnej akcie. Na reklamácie, ktoré budú
doručené Organizátorovi po tejto lehote, sa neprihliada. Reklamácie doručované doporučenou
poštou alebo kuriérom sa posielajú na nasledujúcu poštovú adresu Organizátora: Goodyear
Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Dział serwisu Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa.
Reklamácie podávané prostredníctvom elektronickej pošty sa posielajú na nasledujúcu
emailovú adresu Organizátora: contact@mypremio.eu.
12. O prijatí alebo zamietnutí reklamácie rozhoduje Organizátor, ktorý v lehote 14 dní odo dňa
doručenia reklamácie bude o svojom konečnom rozhodnutí informovať Účastníka, ktorý podal
reklamáciu.
13. S výhradou zvláštnych ustanovení odseku 2 vyššie, všetky ostatné písomnosti medzi
Účastníkmi, Prevádzkovateľom a Organizátorom sa odosielajú prostredníctvom Webového
sídla alebo elektronickej pošty na nasledujúcu emailovú adresu Organizátora:
contact@mypremio.eu.
§ 7. Osobné údaje Účastníkov
14. Organizátor je súčasne aj prevádzkovateľom údajov v rozsahu spracúvania osobných údajov
Účastníkov Propagačnej akcie.
15. Všetky záležitosti spojené so spracúvaním osobných údajov Účastníkov Propagačnej akcie sú
uvedené v Politike súkromia zverejnenej na Webovom sídle.
§ 8. Konečné ustanovenia
16. Tieto Podmienky sú záväzné pre všetky strany, ktoré sa zúčastnili Propagačnej akcie.
Podmienky upravujú zásady Propagačnej akcie, kritériá účasti na Propagačnej akcii a práva a
povinnosti Organizátora, Prevádzkovateľa a Účastníkov.

Príloha č. 1
k Podmienkam Propagačnej akcie
„Dostávate 30 Eur za nákup pneumatík”

ZOZNAM PARTNEROV ZÚČASTNENÝCH NA PROPAGAČNEJ AKCII
„Dostávate 30 Eur za nákup pneumatík ”:

Company
SAMM Slovakia s.r.o.
Frantisek Jankech - Jakub
Profityres s.r.o.
Javor s.r.o.
PNEU STYLE s.r.o.
A STEEL s.r.o.
Autoleader s.r.o.
Motor VS
UNI RACING s.r.o.
SQT SERVICE s.r.o.
MAXXX Autoservis - Pneuservis
Bergamo s.r.o.
SWK s.r.o.
KAME s.r.o.
KISS CENTRUM s.r.o.
3 Miko s.r.o.
SUPERPNEU s.r.o.
Carservice s.r.o.
Qwelltruck s.r.o.
Autolanc
Maxim servis s.r.o.
Richard Ducaj D&D
CEKOSS s.r.o.
Lomik, s.r.o.
Ing. Marek Cani
Auto-PNEUS s.r.o.
BICAR SK
Bridas
Aplex Group s.r.o.

City
Ivanka pri Dunaji
Nove Mesto nad Vahom
Trencin
Kralova pri Senci
Zilina
Kosice
Kosice
Bela nad Cirochou
Roznava
Kosice - Dzungla
Rimavska Sobota
Presov
Bratislava
Brezno
Nove Zamky
Bartosova lehotka
Ziar nad Hronom
Banska Bystrica
Zvolen
Humenne
Bratislava
Lok
Dunajska Streda
Vrable
Povazska Bystrica
Krajne
Hlohovec
Banovce nad Bebravou
Malacky

Street
Nádražná 34/A
Trenčianska 17
Bratislavská 478
Tehelná 685
Kvačalova 1171/11A
Popradská 56/B
Dopravná ulica č.2
Osloboditeľov 980/13
Šafárikova 4135
Severné nábrežie 2517/41
Tormáš 586
Jesenná 1D
Mlynské Nivy 56
Železničná 14
Vinohrady 16
Bartošova Lehôtka 142
SNP 129
Partizánska cesta 9
Dobronivská cesta 6
Mierová 83
Mierová 135
Kalnická 48
Hlavná 6407/94
Staničná 315/28
Kukučínova
2117/oproti
poisťovni/
Krajné 885
Zábranie 38
Trenčianská cesta 59
Stupavská 2961

sociálnej

Príloha č. 2
k Podmienkam Propagačnej akcie
„Dostávate 30 Eur za nákup pneumatík”
VZOR PROPAGAČNÉHO KÓDU

