
 

 

 

Štatút súťaže „Vyhrajte preplatenie tepelného čerpadla!“ 

1. Usporiadateľ a vykonávateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., so sídlom Hlavná 1, 058 01  
Poprad, IČO 36 473 871, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 
12902/P. 
Vykonanie súťaže zveril uvedený usporiadateľ externej obchodnej spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o., so 
sídlom  Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava; IČO 35705779. 
 
2. Miesto a čas trvanie súťaže 

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 01.06.2020 do 31.10.2020.  
 
3. Podmienky účasti v súťaži 

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky - nepodnikateľ, ktorý splní nasledujúce 
podmienky: 
a) v období od 01.06.2020 do 31.08.2020 sa zaregistruje v registračnom formulári dostupnom na 

internetových stránkach www.mojdom.sk a www.urobsisam.sk spoločnosti Jaga Group, s. r. o. 
a udelí súhlas usporiadateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov pre účel tejto konkrétnej 
súťaže; každý účastník sa môže v súťaži zaregistrovať len raz; 

b) od 01.06.2020 do 31.10.2020 si od niektorého z obchodných partnerov usporiadateľa zakúpi set 
s tepelným čerpadlom HPA-0 8 CS Plus;  

c) do 13.11.2020 vrátane, na mailovú adresu: marketing@stiebel-eltron.sk pošle naskenovaný 
originál dokladu o kúpe tepelného čerpadla a fotografiu výrobného štítku. Ak nákupný doklad 
bude obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, tieto sa musia zhodovať s údajmi účastníka 
uvedenými pri registrácii do súťaže. 
 

Z účasti v súťaži sú vylúčení zástupcovia a zamestnanci usporiadateľa, zmluvní partneri usporiadateľa, 
takisto aj ich zamestnanci, spolupracujúce osoby, spoločníci, osoby oprávnené konať v ich mene, ako 
aj priami rodinní príslušníci týchto osôb (blízke osoby podľa Občianskeho zákonníka). 
 
Ak  sa preukáže, že  výherca súťaže je osobou podľa tohto  bodu,  tak  nárok  tejto  osoby  (výhercu)  
na  výhru  nevzniká. Výhra  sa  tejto  osobe (výhercovi) neodovzdá a táto osoba (výherca) bude zo 
Súťaže vylúčená. Predmetná výhra bude následne  odovzdaná  určenému  náhradníkovi,  ďalšiemu  
v poradí, ktorý bol vyžrebovaný. Usporiadateľ si  vyhradzuje  právo  vylúčiť  zo  súťaže  súťažiacich,  
ktorí  nespĺňajú  všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte súťaže. Na súťažiacich, ktorí nespĺňajú 
podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada. 
 
4. Výhry 

Súťaž bude ukončená vyžrebovaním 1 výhercu, ktorý dostane nasledovnú výhru: 
 
 

http://www.mojdom.sk/
http://www.urobsisam.sk/


 

 

 

a)   1. cena: peňažná výhra, zodpovedajúca už zaplatenej kúpnej cene za tepelné čerpadlo HPA-0 8 CS 
Plus, ktorá bude uvedená na výhernom nákupnom doklade; maximálne do sumy 3 000,- EUR vrátane 
DPH. 
  
Nárok na výhru vznikne len tomu výhercovi, ktorý vo vzťahu k vyžrebovanému výhernému nákupnému 
dokladu splní všetky podmienky účasti uvedené v bode 3 týchto súťažných pravidiel. 
V prípade peňažnej výhry výherca nemá nárok na úhradu iných nákladov súvisiacich s dodaním 
vykurovacieho systému (napr. dopravných nákladov, nákladov na platbu, poistenie a pod.), ani na 
úhradu kúpnej ceny iných produktov uvedených na výhernom nákupnom doklade, ako tepelného 
čerpadla HPA-0 8 CS Plus. V prípade, ak výhra podľa výherného dokladu nedosiahne maximálny limit 
peňažnej výhry podľa bodu a), výhra bude vyplatená iba do sumy, ktorá zodpovedá už zaplatenej 
kúpnej cene za tepelné čerpadlo HPA-0 8 CS Plus. Rozdiel prepadne v prospech usporiadateľa. 
 
Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty inou formou, ako je uvedené v týchto 
pravidlách.  
 
Účastníkovi súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou registráciou do súťaže.  
 
5. Žrebovanie  

Žrebovanie Výhercu podľa bodu a) článku 4. sa uskutoční najneskôr do 27.11.2020 za prítomnosti 
notára. Usporiadateľ vyžrebuje aj jedného náhradníka pre prípad, žeby výherca nespĺňal požiadavku 
podľa článku 3. tohto štatútu. 
 
Výherca bude informovaný o výhre a spôsobe jej prevzatia telefonicky alebo elektronickou poštou na 
kontaktné údaje uvedené účastníkom pri registrácii do súťaže.  
 
Meno a priezvisko výhercu bude uverejnené aj na internetovej stránke usporiadateľa.  
 
6. Strata práva na výhru 

Každý účastník súťaže je povinný poskytnúť usporiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na 
oznámenie a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov pri registrácii, inak 
stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený. 
 
Výherca stratí nárok na výhru, ak: 
a) konal v rozpore s týmto štatútom súťaže, alebo sa pokúsil získať výhru podvodným spôsobom 
b) nepredloží usporiadateľovi spôsobom a v lehotách ním určenými originály nákupných dokladov, 
vrátane dokladu o úhrade kúpnej ceny tepelného čerpadla; 
c) ním poskytnuté osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné a v dôsledku tejto skutočnosti nebude 
možné výhercovi oznámiť alebo odovzdať výhru; 
d) si výhru neprevezme v mieste, čase a spôsobom určeným usporiadateľom  
 
Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca 
právo na výhru. V prípade, že výherca stratí právo na výhru, na jeho miesto nastúpi náhradník.  
 
 



 

 

 

7. Ochrana osobných údajov 

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, GDPR) sa za prevádzkovateľa považuje 
usporiadateľ súťaže a za sprostredkovateľa zvolený externý vykonávateľ súťaže.  
 
 
Dobrovoľným zaregistrovaním do tejto súťaže, a to prostredníctvom registračných formulárov 
dostupných na internetových stránkach www.mojdom.sk a www.urobsisam.sk udeľuje účastník 
usporiadateľovi súťaže súhlas so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov v rozsahu (i) 
meno a priezvisko, (ii) adresa pobytu, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo, a to na účel realizácie tejto 
súťaže (organizácie súťaže, kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry). Súhlas so spracúvaním 
osobných údajov sa dáva na dobu: kedy bude prebiehať súťaž a na následné dva roky od jej ukončenia. 
Súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím tejto doby, a to prostredníctvom e-mailu: 
marketing@stiebel-eltron.sk alebo v listinnej forme na adresu sídla usporiadateľa: STIEBEL ELTRON 
Slovakia, s.r.o., so sídlom Hlavná 1, 058 01 Poprad. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov pred odvolaním. V prípade odvolania súhlasu sa osobné údaje účastníka 
bezodkladne prestanú spracovávať a budú vymazané. 
 
Ak bude súhlas odvolaný pred ukončením súťaže, účastník uplatnením práva na odvolanie súhlasu sa 
sám vyraďuje zo súťaže. Ak bude súhlas odvolaný po ukončení súťaže, teda v období  do 2 rokov od 
ukončenia, údaje poskytnuté pre súťaž budú vymazané. Ak uplynie doba, na ktorú bol súhlas daný, 
údaje poskytnuté pre súťaž budú vymazané. 
 
Usporiadateľ súťaže a vykonávateľ súťaže  len na pokyn usporiadateľa zverejnia vybrané osobné údaje 
poskytnuté len v súvislosti s priebehom súťaže, a to za kumulatívneho splnenia podmienok:  
- len údaje víťazov, 
- na webstránkach usporiadateľa, prípadne vykonávateľa, 
- na legálnom právnom základe - preukázateľný, informovaný súhlas víťaza, 
Prípadné neudelenie súhlasu nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi.  
 
Rovnako sa postupuje aj: 
- pri náhradníkovi a 
- v prípade, že sa budú vyhotovovať fotky alebo video za účelom zverejnenia. 
 
Zároveň účastník súťaže sa môže prostredníctvom uvedených formulárov: 
- dobrovoľne prihlásiť do marketingovej databázy usporiadateľa/prevádzkovateľa za účelom zasielania 
aktuálnych obchodných informácií súvisiacich so zakúpeným alebo  podobným produktom a 
- oboznámiť sa s povinným informovaním o spracúvaní osobných údajov aj pre tento účel.  
 
Pre viac informácií kontaktujte zodpovednaosoba@tatramat.sk alebo čítajte na webovom sídle STIEBEL 
ELTRON Slovakia, s.r.o., www.tatramat.sk v záložke GDPR (informovanie dotknutých osôb). 
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8. Daňová povinnosť výhercu 

Účastník súťaže berie na vedomie, že  výhra v súťaži prevyšujúca sumu 350 EUR je považovaná v zmysle 
príslušnej slovenskej právnej úpravy za príjem. Usporiadateľ pri výplate peňažnej výhry vykoná zrážku 
dane z príjmov z čiastky prevyšujúcej 350,- EUR. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť 
výhercu považuje za vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu 
príjmu.  
 
9. Všeobecné ustanovenia 

1.Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu informovanosti o značke 
organizátora  a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.   
 
2.Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru 
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.  
3.Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať štatút tejto súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, 
ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod. 
4.Tento štatút súťaže aj jeho prípadné zmeny zverejní usporiadateľ a vykonávateľ na internetových 
stránkach www.mojdom.sk a www.urobsisam.sk.  
 
 
Poprad, dňa 16.07.2020 
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