
PODMIENKY SÚŤAŽE: 
„VYHRAJ / VYHREJ  3x iPad mini”

(ďalej len “súťaž”)

I.
Organizátor súťaže a poskytovateľ cien do súťaže

Názov spoločnosti:  HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o.
IČO:                            27250423
Sídlo:                          Karlovo náměstí 290/16
                                    Praha 2 - Nové Město, 120 00

spoločne s

Názov spoločnosti:  HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., organizačná zložka Slovensko
IČO:                            36714127
Sídlo:                          M.R.Štefánika 66 
                                    Martin, 036 01

II.
Zverejnenie pravidiel súťaže

Pravidlá súťaže budú zverejnené na internetových stránkach:
• www.poisteniepilotov.sk
• www.pojistenipilotu.cz
• www.online.poistenie.sk/poistenie-zodpovednosti-pilota

III.
Podmienky účasti v súťaži

     Súťaž je určená pre všetkých užívateľov stránky, ktorí splnia podmienky vyplývajúce z pravidiel 
zapojenia sa do súťaže.

IV.
Trvanie súťaže

     Súťaž prebieha od 1.01.2014 do 31.12.2014.

V.
Pravidlá súťaže

1. Každý súťažiaci si musí počas doby trvania súťaže uzatvoriť poistnú zmluvu “Poistenie 
zodpovednosti pilota za prevzaté lietadlo”, a to cez internetovú aplikáciu na stránkach:

• www.poisteniepilotov.sk

http://www.poisteniepilotov.sk/
http://www.poisteniepilotov.sk/
http://www.online.poistenie.sk/poistenie-zodpovednosti-pilota
http://www.pojistenipilotu.cz/


• www.pojistenipilotu.cz
• www.online.poistenie.sk/poistenie-zodpovednosti-pilota

2. Pre splnenie podmienky zapojenia sa do súťaže musí používateľ uzatvoriť poistenie a zaplatiť 
poistné v období trvania súťaže.

3. Súťažiaci sa v priebehu trvania súťaže môže do súťaže prihlásiť aj viackrát, pričom jeho šance
sú potom  vyššie. T. j. v  prípade viacerých uzavretých poistení v období trvania súťaže  mu
bude priznaných viac zápisov  do zlosovania,  a  to  rovnaký počet,  ako je  počet uzavretých
poistení.

VI.
Ceny v súťaži

     Organizátor venoval do súťaže ceny:
- 3 tablety – elektronické zariadenia značky Apple - iPad mini / 16GB / WiFi

VII.
Určenie výhercu

1. Víťazom sa stáva súťažiaci na základe zlosovania z prihlásených súťažiacich.
2. Termín vyhlásenia výsledkov  sa uskutoční v januári roku 2015.
3.  Výsledky budú vypísané na stránkach www.pojistenipilotu.cz a www.poisteniepilotov.sk .

VII.
Zodpovednosť  organizátora súťaže

1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. Výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom
súdu. 

2. Organizátor  súťaže nehradí  súťažiacim žiadne náklady,  ktoré  im vzniknú v  súvislosti  s  ich
účasťou v súťaži. 

3. Organizátor  súťaže  nezodpovedá  za  žiadne  škody  vzniknuté  v  súvislosti  s  neuplatnením,
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

IX.
Odovzdanie výhier

     Výherca bude kontaktovaný telefónom, na základe ktorého sa dohodne spôsob doručenia výhry.

IX.
Osobné údaje

1. Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť mená
a podobizne výhercov v propagačných materiáloch a na weboch organizátora súťaže, a že  za
týmto účelom môžu byť vyhotovované ich obrazové záznamy.

2. Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, aby organizátor súťaže spracovával a uchovával poskytnuté
osobné údaje, a to pre účely vyhodnotenia súťaže, pre potreby kontaktu s týmito osobami,
ako aj pre informovanie týchto osôb o ponukách organizátora.

3. Organizátor  týmto informuje každú osobu, ktorá  poskytla  v  súťaži  svoje  osobné údaje na
spracovanie,  o jej  právach vyplývajúcich zo zákona č.  122/2013 Z.  z.  o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

http://www.poisteniepilotov.sk/
http://www.online.poistenie.sk/poistenie-zodpovednosti-pilota
http://www.pojistenipilotu.cz/


4. Súhlas na spracovanie osobných údajov môže byť podľa zákona kedykoľvek písomnou formou
emailom odvolaný.

X.
Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž alebo zmeniť jej 
pravidlá.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou 
platnosťou podľa vlastného uváženia.

3. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môžu byť v skrátenej 
verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Tieto pravidlá 
sú v rámci súťaže považované za jediné, úplné a konečné.

V Prahe dňa 1.01.2014  /  V Martine dňa 1.01.2014


