
Pravidlá Súťaže „Predajca mesiaca“ 
(ďalej len „Pravidlá Súťaže“) 

1. Usporiadateľ Súťaže 

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Predajca mesiaca“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť ARVAL 

SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Pribinova 4253/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 

IČO: 35 890 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka č.: 32167/B (ďalej len „Usporiadateľ").  

2. Účel Súťaže 

Cieľom Súťaže je zvýšenie záujmu o využívanie operatívneho leasingu konečnými klientmi 

v porovnaní s inými formami financovania nadobudnutia a/alebo užívania motorových 

vozidiel a motivácia zamestnancov obchodných partnerov Usporiadateľa na hľadanie 

spôsobov na zvýšenie predaja tejto služby. 

3. Trvanie Súťaže 

Usporiadateľ vyhlasuje Súťaž na obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023. 

4. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže 

Osobou oprávnenou zúčastniť sa Súťaže je fyzická osoba - zamestnanec/zmluvný partner 

vybraných obchodných partnerov (ďalej len „súťažiaci“), s ktorými Usporiadateľ spolupracuje 

na základe platne uzatvorenej zmluvy o spolupráci v oblasti poskytovania operatívneho 

leasingu. Každému súťažiacemu bude pridelený jedinečný identifikátor. 

Súťažiaci je povinný v priebehu Súťaže rešpektovať Pravidlá Súťaže stanovené 

Usporiadateľom.  

5. Predmet Súťaže 

Súťaž je zameraná na uzatvorenie zmlúv o operatívnom leasingu, na základe ktorých 

Usporiadateľ poskytne konečnému klientovi operatívny leasing.  

6. Podmienky Súťaže 

Do Súťaže bude zaradený každý súťažiaci, ktorý sa prihlási do tejto Súťaže, a ktorý v dobe 

Trvania Súťaže splní podmienky stanovené v týchto Pravidlách súťaže.  

Úlohou súťažiaceho je splniť v dobe Trvania súťaže všetky nasledovné podmienky súčasne: 

- dodanie podkladov k vytvoreniu zmluvy Usporiadateľovi, alebo vytvorenie zmluvy 

o operatívnom leasingu poskytovanom Usporiadateľom súťažiacim, 

- schválenie zmluvy o operatívnom leasingu Usporiadateľom a  

- poskytnutie operatívneho leasingu konečnému klientovi Usporiadateľom, ktorého 

začiatkom sa rozumie deň odovzdania vozidla konečnému užívateľovi. 

Vytvorenie a schválenie zmluvy o operatívnom leasingu musí prebehnúť v období Trvania 

súťaže, najneskôr ku dňu 31.12.2023. 



Posledná podmienka je splnená, ak poskytnutie operatívneho leasingu zo schválenej zmluvy 

prebehne najneskôr dňa 31.12.2023 (vrátane).  

Za každú zmluvu vytvorenú súťažiacim, na základe ktorej Usporiadateľ poskytne konečnému 

užívateľovi operatívny leasing, získa súťažiaci počet bodov stanovený v závislosti od kanálu, 

prostredníctvom ktorého je vozidlo poskytnuté, a to nasledovne: 

Výška operatívneho leasingu Počet bodov 

Vozidlo z marketingovej 

kampane 

5 bodov 

Vozidlo mimo marketingovej 

kampane 

15 bodov 

7. Výhra 

Usporiadateľ poskytuje do Súťaže nasledovné výhry: 

Počet bodov Výhra 

5 bodov poukaz v hodnote 50 EUR, na zakúpenie produktu v e-shope, ktorý 

poukaz vystavil  

15 bodov poukaz v hodnote 150 EUR, na zakúpenie produktu v e-shope, ktorý 

poukaz vystavil  

8. Vyhodnotenie Súťaže 

Usporiadateľ vyhodnocuje Súťaž za každý kalendárny mesiac samostatne, a to tak, že: 

- do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa vyhodnotenie robí, preverí 

splnenie Podmienok Súťaže stanovených v bode 6 týchto Pravidiel Súťaže jednotlivými 

súťažiacimi a zverejní na svojom webovom sídle zoznam súťažiacich spolu s počtom 

získaných bodov, 

- každému súťažiacemu, ktorý v danom mesiaci získal počet bodov zodpovedajúcich 

niektorej Výhre, budú tieto body zamenené za príslušnú Výhru podľa bodu 7 týchto 

Pravidiel Súťaže, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

body získal,  

Podmienkou na získanie Výhry je trvanie pracovného pomeru súťažiaceho u obchodného 

partnera Usporiadateľa ku dňu podania žiadosti o zámenu bodov za Výhru. 

Zámena Výhry za akékoľvek iné peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. 

9. Daňová povinnosť 

Zapojením sa do Súťaže súťažiaci berie na vedomie, že výhra je predmetom dane z príjmov 

podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o dani z príjmov“), pričom výhra nepresahujúca sumu 350,- EUR je od dane z príjmov 

oslobodená (§ 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov). V prípade výhry, ktorej hodnota 

presahuje sumu 350,- EUR, je zdaniteľným príjmom súťažiaceho suma presahujúca túto sumu. 

Nakoľko sa jedná o nepeňažný zdaniteľný príjem zo závislej činnosti zamestnanca, tento 



príjem podlieha poistnému na verejné zdravotné poistenie (zákon č. 580/2003 Z.z. o 

zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov) a odvodom na sociálne poistenie (zákon č. 

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).   

10. Osobitné ustanovenia 

Súťažiaci zapojením do Súťaže súhlasí s Pravidlami Súťaže bez výhrad a s prípadným prijatím 

Výhry spôsobom podľa Pravidiel Súťaže. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické 

či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.  

Výhercov bude ohľadom odovzdania Výhry kontaktovať zamestnanec Usporiadateľa alebo 

poverený zástupca e-mailom, telefonicky, alebo osobne.  

Usporiadateľ Súťaže nehradí súťažiacim, ktorí sa zúčastnia Súťaže žiadne náklady, ktoré im 

vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo využitím Výhry (napr. cestovné náklady). 

Súťažiaci berie na vedomie, že Usporiadateľ nezodpovedá za plnenia dodávané tretími 

osobami a prípadné nároky s tým súvisiace je súťažiaci oprávnený si uplatňovať priamo voči 

poskytovateľovi tohto plnenia. 

Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho zo Súťaže v prípade podozrenia z porušenia 

Pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú 

Výhru boli splnené alebo nie. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže alebo na zrušenie Súťaže. Zmenu 

Pravidiel Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za 

žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v 

súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Výhry.  

Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade 

akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.  

Zapojením sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s tým, že 

Usporiadateľ bude voči nemu vystupovať ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácia o získavaní 

a spracúvaní osobných údajov je obsiahnutá v osobitnom dokumente, s ktorým bol súťažiaci 

oboznámený. 

Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na stránke www.arval.sk.  

 

V Bratislave, dňa ...................... 

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 

 

http://www.arval.sk/

