Podmienky akcie „Niro Uber“
1. Usporiadateľ Akcie
Usporiadateľom reklamnej akcie s názvom Niro Uber (ďalej len „Akcia“) je spoločnosť Kia Motors Sales
Slovensko, s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ“).

Usporiadateľ vydáva tieto podmienky Akcie (ďalej len „Pravidlá“ alebo „Podmienky“).
2. Trvanie Akcie
Akcia prebieha v termíne od 19. 10. 2016 do 21. 10. 2016.
3. Účastníci Akcie
Účastníkom Akcie sa na účely týchto pravidiel rozumie:
• každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony,
• s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
• ktorá v čase zapojenia sa do Akcie dovŕši 18. (slovom: osemnásty)
rok veku
• ktorá splní podmienky účasti na Akcii podľa týchto Pravidiel.

Na Akcii sa nemôžu zúčastniť:
a/ zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
b/ osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a s
promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Akcie, vrátane ich blízkych
osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
Vrámci Akcie prebehne Súťaž, ktorú vyhlasuje Usporiadateľ Akcie.
V prípade, že sa výhercom Súťaže stane niektorá z osôb podľa písm. a/ alebo b/, výhra tejto osobe nebude
odovzdaná a v prípade, že výhra bola odovzdaná, táto osoba je na základe písomnej výzvy Usporiadateľa
povinná výhru bezodkladne vrátiť Usporiadateľovi.
4.

Podmienky účasti na Akcii

Akcia prebieha v termíne od 19. 10. 2016 do 21. 10. 2016 v čase od 8.00 do 18.00 hod. v meste Bratislave.
Účastník sa zúčastní na Akcii tým spôsobom, že v mobilnej aplikácii Uber si zvolí možnosť „NiroUber“, následne
aplikácia preverí dostupné vozidlá a v prípade voľného vozidla príde po účastníka vozidlo NiroUber. Do akcie je
zapojených 10 áut Kia Niro, každé auto má prideleného šoféra od spoločnosti Uber, ktorý je počas jazdy spolu
s pasažierom krytý poistením spoločnosti Uber. Na účasť na Akcii alebo na využitie možnosti „NiroUber“
neexistuje
právny
nárok.
Pred nástupom do vozidla dá účastník súhlas na vytvorenie, spracovanie a na použitie obrazových a zvukových
záznamov v akomkoľvek médiu na reklamné a marketingové účely Usporiadateľa.
Účastník si po zavolaní na Niro Uber môže vybrať jeden zo štyroch spôsobov, akým získa jazdu zadarmo v Niro Uber:
1) Účastník využije Niro Uber ako taxi a odvezie sa ním na určené miesto v Bratislave.
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2) Účastník využije Niro Uber ako taxi, odvezie sa na určité miesto v Bratislave, po príchode na dané miesto podpíše
formulár a absolvuje testovaciu jazdu, následne šofér Uber s autom odchádza a pasažier zostáva na mieste.
3) Účastník si privolá Niro Uber, hneď po príchode vozidla vyplní formulár a uskutoční testovaciu jazdu, následne sa
opäť stáva pasažierom a Uber šofér ho odvezie na miesto pasažierovho určenia v Bratislave.
4) Účastník privolá Niro Uber, hneď po príchode vozidla vyplní formulár a absolvuje testovaciu jazdu, a vráti sa na
pôvodné miesto.
Účastník má v prípade záujmu možnosť absolvovať testovaciu jazdu vozidlom Kia Niro v dĺžke 15 minút kdekoľvek v
Bratislave na vhodnom povrchu (cestná komunikácia) týmto spôsobom:
Vodič Uber Kia Niro účastníkovi pred začiatkom testovacej jazdy posunie dokument „ZÁZNAM O SKÚŠOBNEJ JAZDE –
VYHLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY“, štandardne vypĺňaný pri záujme o testovaciu jazdu vozidlom Kia, záujemca
o testovaciu jazdu musí dokument podpísať pred štartom jazdy. Je v ňom okrem iného formulované aj to, že v čase
priebehu testovacej jazdy je vozidlo Kia Niro poistené, pričom toto poistenie sa nevzťahuje na vodiča. Vodič, ktorý
absolvuje testovaciu jazdu, v prípade vzniknutia poistnej udalosti zodpovedá za vzniknutú škodu v rozsahu
spoluúčasti, resp. inak na základe jeho vlastného PZP či iného druhu osobného poistenia.
Testovacia jazda prebieha za prítomnosti šoféra Uber vo vozidle, no tento šofér nie je zodpovedný za vozidlo počas
testovacej jazdy.
Po podpise formulára sa pasažier stáva vodičom zodpovedným za vozidlo, pričom zo šoféra Uber sa stáva pasažier
zodpovedný za kontrolu času určeného na testovaciu jazdu. Šofér Uber ostáva po celý čas vo vozidle a vodiča
upozorní na koniec testovacej jazdy.
Každý účastník môže využiť vozidlo Kia Uber iba 2x za deň. Ak sa používateľovi aplikácie Uber nepodarí využiť možnosť
Niro Uber, dostane 4. deň 50 % zľavu na ďalšiu cestu v aplikácii Uber.
V automobile nájde informačné materiály o vozidle Kia Niro, v prípade záujmu si ich môže zobrať.
5.

Podmienky účasti na Akcii

Do Súťaže sa Účastník zapojí, ak súhlasí s použitím osobných údajov na reklamné a marketingové účely a ak splní
aspoň jednu z týchto podmienok:
1) Na vlastnom Instagrame uverejní svoju fotografiu alebo video z jazdy vo vozidle Kia Niro (taxi či testovacia jazda) s
hashtagom #NiroUber a táto fotografia alebo video sa zároveň objavia na webovej stránke www.nirouber.sk.
2) Na facebookovej stránke Kia Motors Slovensko uverejní svoju fotografiu alebo video z jazdy vozidlom Kia Niro (taxi
či testovacia jazda) s hashtagom #NiroUber a táto fotografia alebo video sa zároveň objavia na webovej stránke
www.nirouber.sk.
3) Zanechá svoj mailový kontakt prostredníctvom prihlasovacieho formulára na newslettri na tablete umiestnenom v
interiéri vozidla Kia Niro.
Zber fotografií z Facebooku a z Instagramu je realizovaný mechanicky, vyhlasovateľ Akcie a Súťaže nie je zodpovedný
za prípadné chýbajúce fotografie či videá. Zo všetkých fotografií a videí na stránke www.nirouber.sk sa určí výherca v
zmysle pravidiel náhodným žrebovaním.
Uverejnením fotografie alebo videa na vlastnom Instagrame či na Facebooku s hashtagom #NiroUber účastník dáva
súhlas na použitie danej fotografie alebo videa na reklamné a prezentačné účely.
K dispozícii má rekvizity, s ktorými sa môže fotiť alebo nakrútiť video; necháva ich v automobile.
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Do Akcie a Súťaže sa nemôže zapojiť osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.
Šofér Uber je v súvislosti s vyššie uvedeným oprávnený posúdiť fyzický a/alebo psychický stav osoby, ktorá má záujem
o taxi jazdu alebo testovaciu jazdu alebo oboje, a v prípade, že vyhodnotí, že fyzický a/alebo psychický stav osoby je
nevyhovujúci, má šofér Uber právo osobu do interiéru vozidla nevpustiť, ako aj nezrealizovať taxi jazdu alebo
nepovoliť testovaciu jazdu. Individuálne rozhodnutie šoféra Uber je záväzné.
Účastník nesmie interiér ani exteriér vozidla Kia Niro nijako vedome poškodiť, ak taká situácia nastane, testovacia
a/alebo taxi jazda môže byť prerušená a pasažier môže byť požiadaný o opustenie vozidla a o náhradu škody
spôsobenej Usporiadateľovi.
Účastník musí počas testovacej jazdy dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ak ich nedodržiava, môže byť testovacia
jazda ukončená a pasažier/vodič môže byť požiadaný o opustenie vozidla.
Účastník nesmie z vozidla Kia Niro nič odcudziť.

5.

Výhra v Súťaži

Výhrou v Súťaži je zapožičanie vozidla Kia Niro s PHM na týždeň a večera s Matejom Tóthom.
Usporiadateľ v žiadnom ohľade nenesie zodpovednosť za meškanie alebo za neuskutočnenie včasného prevzatia
výhry zo strany Účastníka.
Výherca bude náhodne vyžrebovaný po skončení akcie, žrebovanie sa uskutoční 25. 10. 2016 v sídle
Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený vybrať aj dostatočný počet náhradníkov. Usporiadateľ vyrozumie
výhercu prostredníctvom sociálnej siete, na ktorej výherca zverejnil súťažnú fotografiu. Meno a priezvisko
výhercu Usporiadateľ zverejní aj na webovej stránke www.nirouber.sk.
6.

Osobné údaje a súhlasy

Účastník udeľuje svojou účasťou na Akcii a Súťaži Usporiadateľovi súhlas na to, aby jeho meno a priezvisko, email a/alebo telefonický kontakt boli primeraným spôsobom použité a spracúvané s cieľom realizácie tejto
Akcie a Súťaže a marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Zároveň Účastník účasťou v Akcii a Súťaži
udeľuje výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov Usporiadateľom v rozsahu meno,
priezvisko, telefónne číslo, e-mail, a to na účely uskutočnenia Akcie a Súťaže a odovzdania výhry, pričom
s osobnými údajmi Účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. Súhlas je udelený dobrovoľne na určitý čas do 31. 8. 2018 a účastník ho môže
kedykoľvek odvolať písomnou formou oznámením na adresu sídla Usporiadateľa. V prípade odvolania súhlasu
bude Účastník z Akcie a Súťaže vylúčený.
Účastník potvrdzuje, že poskytnutie osobných údajov je bezplatné. Údaje môžu byť spracúvané elektronicky.
Účastníkovi sú vo vzťahu k poskytnutým osobným údajom udelené všetky práva podľa platnej legislatívy.
Účastník udeľuje svojou účasťou na Akcii a Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka
súhlas na zhotovenie a použitie svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a
obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných
Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Akcie a Súťaže a s odovzdávaním Výhry (ďalej len „Snímka“) na
komerčné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a všetkými obvyklými
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spôsobmi, s ich následnou úpravou. Účastník Akcie a Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez
vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa
vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímku v súlade s jej určením poskytne.
Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Usporiadateľovi, a ak k nemu dôjde pred ukončením Akcie
a Súťaže , jeho následkom je vylúčenie Účastníka z Akcie a Súťaže vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie
súhlasu doručené Usporiadateľovi pred doručením výhry Účastníkovi, resp. výhercovi. Účastník má ďalej práva
podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., t. j. najmä právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť,
zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo na
peňažnú náhradu, ak bolo konaním Usporiadateľa porušené právo subjektu na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť,
dobrú povesť či právo na ochranu mena.
7.

Dane

Výhra predstavuje výhru pred zdanením a je predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa príslušných právnych
predpisov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Daň z príjmu, ktorej podlieha
nadobudnutie Výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové
povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie Výhry Výhercom, bude hradiť Výherca v celej
zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ a Organizátor nebudú zodpovedať za dane vyplývajúce z Výhry podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej
kompenzácie. Účastník Akcie a Súťaže berie na vedomie, že Výhry zo stávok a hier nemožno podľa platnej právnej
úpravy vymáhať súdnou cestou. Na akúkoľvek chybu výhry budú platiť príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z.
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
8.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Akcie a Súťaže podľa
vlastného uváženia, má právo na jednostrannú zmenu pravidiel Akcie a Súťaže, na zrušenie Akcie a Súťaže, na
zmenu dĺžky trvania Akcie a Súťaže, ako aj na podmienky Akcie a Súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré
budú predmetom Výhry.
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
Účastníkmi Akcie a Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Výhry.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Akcie a Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa Akcie konečné a záväzné.
Ak sa Usporiadateľ Akcie a Súťaže dozvie, že výherca na účely Akcie a Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo
informácie, Usporiadateľ Akcie a Súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu z Akcie a Súťaže, pričom jeho nárok
na výhru týmto zaniká.
Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry.
Účastníci Akcie a Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na http://www.nirouber.sk/.
V prípade, že dôjde k zmene v podmienkach a pravidlách Akcie a Súťaže, bude táto zmena zverejnená na adrese
http://www.nirouber.sk/. Účinnosť zmeny podmienok a pravidiel Akcie a Súťaže nastáva okamihom zverejnenia na
adrese http://www.nirouber.sk/.
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Prípadné námietky k priebehu Akcie a Súťaže možno organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú
v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Akcie a Súťaže. Námietky podané po tomto termíne
nebudú akceptované. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.
Usporiadateľ môže odvolať Akciu a Súťaž len zo závažných dôvodov, najmä v prípade, že okolnosti, z ktorých
Usporiadateľ zrejme vychádzal pri vyhlásení tejto Akcie a Súťaže, sa zmenili do takej miery, že od
Usporiadateľa nemožno rozumne požadovať, aby poskytol Výhru. Odvolanie Akcie a Súťaže pred uplynutím
platnosti Akcie je Usporiadateľ povinný oznámiť rovnakým spôsobom, akým uverejnil vyhlásenie Akcie.
Zapojením sa do Akcie a Súťaže vyjadrujú Účastníci Akcie svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.
Právne vzťahy vyplývajúce z týchto pravidiel sa riadia právom Slovenskej republiky.

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 3. 10. 2016.

V Bratislave dňa 2. 10. 2016.
Kia Motors Sales Slovensko, s. r. o.
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