
Pravidlá súťaže MAZDA CX-30 #LetoSMazdou 

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 
53557913, IČ DPH: SK2121414086, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 
číslo: 150296/B („Mazda Motor Slovakia, s.r.o.“) (ďalej len „organizátor“)  

organizuje súťaž Mazda CX-30 #LetoSMazdou (ďalej len „súťaž“), ktorá sa riadi týmito pravidlami: 

I. Miesto a čas trvania súťaže 

Súťaž bude prebiehať výlučne v dňoch od 23. 7. 2021 do 31. 8. 20201 na území Slovenskej republiky, 
a to v sieti autorizovaných predajcov značky Mazda, ktorá zahŕňa spoločnosti: ALTERIA MOTOR, 
s.r.o., ALZ, s.r.o., ASPEKTA TRADE s.r.o., AUTOGRAND, a.s., Auto Palace Panónska s.r.o., H a H, 
spol. s r.o., KOVA, s.r.o., N-Motor, s.r.o., REAL-K, s.r.o., TANEX, s.r.o., (ďalej spoločne len 
„autorizovaní predajcovia“). 

II. Podmienky účasti v súťaži 

Do súťaže sa môže prihlásiť každá fyzická osoba, ktorá sa zúčastní testovacej jazdy v rámci akcie 
LetoSMazdou. Do súťaže sa zapojí riadnym a úplným vyplnením údajov a ich zadaním do 
elektronického formulára na webovej stránke mazda.sk a absolvovaním testovacej jazdy u vybraného 
predajcu Mazda. Z účasti v súťaži sú vylúčení organizátor, prevádzkovatelia predajní, zmluvní partneri 
organizátora podieľajúci sa na organizovaní súťaže, ďalej ich zamestnanci, spolupracujúce osoby, 
spoločníci, osoby oprávnené konať v ich mene, ako aj priami rodinní príslušníci týchto osôb (blízke 
osoby podľa občianskeho zákonníka). 

III. Výhra 

Výhrou v súťaži je MAZDA CX-30 na víkend v termíne podľa dohody. Výherca nemá právo na výmenu 
výhry alebo vyplatenie jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Motorové vozidlo je 
možné využívať len na území SR. Náklady na pohonné hmoty znáša samotný výherca a nie sú 
súčasťou výhry. Peňažná hodnota výhry je 200 Eur vrátane DPH. Výherca sa pri prevzatí výhry musí 
preukázať platným dokladom totožnosti a platným oprávnením na vedenie osobného motorového 
vozidla. Výherca je povinný pred prevzatím výhry podpísať s organizátorom zmluvu o poskytnutí 
testovacieho motorového vozidla, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj podmienky používania 
testovacieho vozidla, prípadne všetky ďalšie dokumenty súvisiace s odovzdaním a prevzatím výhry. 
Výherca je oprávnený postúpiť výhru inej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
organizátora. Na postúpenie výhry sa táto osoba musí preukázať platným dokladom totožnosti 
a platným oprávnením na vedenie osobného motorového vozidla. 

 

IV. Vyhlásenie výhercu 

Výherca bude vyhlásený na webových stránkach mazda.sk. 

V. Všeobecné ustanovenia 



Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti 
s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením 
alebo neprevzatím výhry v mieste a čase, ktoré určí organizátor. Ak organizátor zistí, že mu účastník 
súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, je oprávnený na základe svojho rozhodnutia 
takéhoto účastníka zo súťaže vylúčiť, resp. neodovzdať mu výhru. Organizátor si tiež vyhradzuje 
právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý (i) konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito 
pravidlami súťaže, (ii) pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými 
mravmi alebo (iii) svojím konaním akokoľvek, aj keď len potenciálne, poškodzoval dobré meno 
a povesť organizátora. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné 
podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. Organizátor si vyhradzuje právo meniť 
a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín 
vyhlásenia víťaza, počet náhradníkov, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. Tieto pravidlá 
súťaže, ako aj ich zmenu organizátor zverejní na webových stránkach mazda.sk. Organizátor nehradí 
účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo s prevzatím výhry. 

VI. Záverečné ustanovenia 

Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase konania súťaže na území 
Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 23. 7. 2021. 

Bratislava 19. 7. 2021 

 


