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PRAVIDLÁ  SÚŤAŽE 

„Súťaž s LEA o alkohol tester“   

(ďalej aj ako štatút) 

  

I. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je: 

Obchodné meno: VÚB, a.s 

Sídlo:   Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 5 

IČO:   31320155 

DIČ:   2020411811 

IČ DPH:  SK7020000207 

Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I,  oddiel Sa, vložka číslo 341/B 

(ďalej len „Vyhlasovateľ “) 

 

 

II. Čas konania súťaže 

Termín súťaže je stanovený od 01.11.2022 – 31.12.2022 (ďalej len „súťažné obdobie“). 

Vyhlásenie výhercov bude uskutočnené 03.01.2023  v priestoroch Vyhlasovateľa na ul. Mnoheľova 9, 058 01 

Poprad ( ďalej len „vyhodnotenie“) .  

 

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže  

1.    Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“) – zamestnanec 

zmluvnej spoločnosti, ktorá má s Vyhlasovateľom súťaže uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a súťažiaci uzatvoril 

s klientom Vyhlasovateľa aktívnu produktovú zmluvu v mene Vyhlasovateľa a za podmienok určených 

Vyhlasovateľom. 

2. Produktová zmluva znamená zmluvu o úvere uzatvorenú prostredníctvom aplikácie LEA medzi 

Vyhlasovateľom a klientom Vyhlasovateľa, ktorá je podpísaná, aktivovaná a originál zmluvnej dokumentácie 

bol doručený na adresu Vyhlasovateľa (ďalej ako „aktívna produktová zmluva“).  Do vyhodnotenia súťaže budú 

zaradené všetky aktívne produktové zmluvy uzatvorené počas súťažného obdobia, s výnimkou aktívnej 

produktovej zmluvy, uzatvorenej medzi Vyhlasovateľom ako veriteľom a klientom Vyhlasovateľa ako dlžníkom, 

ktorý je v postavení spotrebiteľa, ak suma istiny úveru na danej aktívnej produktovej zmluve presahuje 10.000 €. 

 

 

IV. Pravidlá súťaže 

 

Podmienky účasti v súťaži 

1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku III.,  ktorí nie sú  zamestnancami, spoločnosti 

Všeobecná úverová banka, a.s., spoločnosti VÚB Operating Leasing, a.s.,, so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 

Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 108 128 a spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, 

správ. Spol., a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272.  

2. Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Prihlasovacom 

formulári. 
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3. Počas súťažného obdobia musí  účastník súťaže uzatvoriť minimálne jednu aktívnu produktovú zmluvu. Do 

zlosovania o výhru postupujú všetci súťažiaci, ktorí splnia vyššie uvedenú podmienku. 

4. Sledovanie počtu aktívnych produktových zmlúv za súťažné obdobie zabezpečí Tím Podpory B2B 

Vyhlasovateľa.  

5. Súťažiaci vyplní a potvrdí svojím podpisom Prihlasovací formulár. Súťažiaci vyplnením Prihlasovacieho 

formulára vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži a s podmienkami súťaže. 

 

Ceny v súťaži 

6. Výhrou v súťaži je  nasledovná nepeňažná cena: 

Alkohol tester 

V súťaži bude vylosovaných  52 výhercov, ktorí splnili podmienky súťaže. 

 

Oboznamovanie s výsledkami súťaže 

7. Po ukončení  súťažného obdobia  budú výhercovia súťaže  v súlade s podmienkami súťaže „ Súťaž 

s LEA  o alkohol tester“ upovedomení osobne regionálnym managerom Vyhlasovateľa ako aj písomne 

Vyhlasovateľom. 

8. Výhra  neprevyšujúca 350 EUR je od dane z príjmov oslobodená  v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 

595/2003 Z. z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

9. Výhra bude každému jednotlivému výhercovi odovzdaná osobne prostredníctvom regionálneho managera 

Vyhlasovateľa. Odovzdanie výhry je potvrdené podpísaním preberacieho protokolu výhercu. Výherca nemôže 

právo na výhru previesť na tretiu osobu. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že 

výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. V prípade, ak výherca výhru neprevezme 

alebo neprijme, výhra sa pridelí ďalšiemu dodatočne vylosovanému výhercovi. 

 

    

  V. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž 

 

Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút 

1. Súťažiaci sú pravidlami súťaže viazaní a sú povinní dodržiavať priebežne vyhlasované alebo publikované 

pokyny Vyhlasovateľa. Súťažiaci konajúci v rozpore s týmito pravidlami, prípadne nespĺňajúci podmienky tejto 

súťaže, budú zo súťaže vyradení. 

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž bez 

náhrady.  

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.  

4. Na účinnú zmenu podmienok  súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento 

údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na internetovej stránke Vyhlasovateľa www.quatrocar.sk.  

5. Vyhlasovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel a v nich uvedených podmienok súťaže 

zo strany každého súťažiaceho.  

 

 

 

 

http://www.quatrocar.sk./
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VI. Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na internetovej 

stránke Vyhlasovateľa www.quatrocar.sk.. 

2. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví 

účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť prednostne dohodou. 

3. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak. 

4. Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.quatrocar.sk 

 

 

 

V Poprade, 28.10.2022 

 

 

Michal Juhan – vedúci oddelenia Business to Business 

 

 

Mgr. Daniel Svocák – vedúci tímu  Predajcovia áut 

http://www.quatrocar.sk./
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