
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo: Karadžičova 8, 821 08, Bratislava, Slovakia
IČO: 35782889
Zapísaný v registri: u Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 21217/B
Deň zápisu v registri: 03.03.2000
DIČ: 2020277314
IČ DPH: SK2020277314

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je nakúpiť ľubovoľnú techniku Canon v predajni alebo eshope
FaxCopy PRO, zaregistrovať sa na webovej stránke https://fotopromo.sk/vyhrajbmw/
a tým sa zaradiť do žrebovania o automobil BMW M440i xDrive Gran Coupé na
predĺžený víkend alebo iné hodnotné ceny. Vyhlasovateľom súťaže je Canon Slovakia
s.r.o., Karadžičova 8, 821 08, Bratislava, Slovakia, www.canon.sk, IČO: 35782889,
zapísaná u Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 21217/B

2. Predmetom súťaže je zakúpenie techniky Canon v období od 01.11.2021 do
31.01.2022 v predajni alebo v eshope FaxCopy PRO (prevádzka: Vajnorská 98/D, 831
04 Bratislava)

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 01.11.2021 od 00:00 hod. do dňa 31.01.2022 do 00:00.
Najneskôr do dňa 31.01.2022 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s
podmienkami určenými v štatúte.

http://www.canon.sk


IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a
spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v
inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a
ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v
lehote v zmysle Článku III. štatútu nakúpi techniku od firmy Canon vo vybranej
predajni FaxCopyPRO a zaregistruje sa do súťaže - priamo v predajni alebo eshope
FaxCopyPro alebo online na webovej stránke https://fotopromo.sk/vyhrajbmw/.

4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do
mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu
cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle
štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať
podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

● BMW M440i xDrive Gran Coupé (ďalej len „hlavná cena“, podľa
podmienok v: VII. Podmienky uplatnenia a výpožičky hlavnej ceny),

● Tlačiareň CANON PIXMA MG2550S (ďalej len „cena č. 2“),
● Poukážka na nákup techniky Canon v predajni alebo eshope

FaxCopyPRO (ďalej len „cena č. 3“).
(hlavná cena, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)



2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení
peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur)
podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v
zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani
z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry
do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu
350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob
zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle
štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní
odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 31.01. 2022.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov
vykoná zamestnanec vyhlasovateľa súťaž.

3. Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden
výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

4. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre
ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na
mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne
alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena
prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. PODMIENKY UPLATNENIA A VÝPOŽIČKY HLAVNEJ CENY

V prípade výhry hlavnej ceny podľa Článku V. štatútu, výherca musí spĺňať
nasledovné podmienky:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20170601


1. Vodič sa zaväzuje, že pred užívaním vozidla sa oboznámi s príručkou používateľa
vozidla. Akékoľvek používanie tohto vozidla na pretekanie (alebo na prípravu na
preteky) je prísne zakázané.

2. Výherca musí vlastniť platný vodičský preukaz.

3. Výherca si musí hlavnú cenu prevziať v Bratislave.

4. Výherca po ukončení výpožičnej lehoty hlavnej ceny môže túto hlavnú cenu vrátiť
bez doplnenej nádrže.

5. Výherca počas zvolenej lehoty a po celú dobu výpožičky hlavnej ceny nemôže
odísť za hranice Slovenskej republiky

6. Vodič vráti vozidlo v dohodnutom termíne. Vozidlo sa musí vrátiť v stave, v akom
bolo prevzaté (okrem stavu nádrže, plná nádrž je súčasťou výhry hlavnej ceny).

7. Za vozidlo a za všetky povinnosti vyplývajúce zo štatútu a zápožičnej zmluvy nesie
počas používania plnú zodpovednosť vodič, ktorý je uvedený na zmluve bez ohľadu
na to, kto počas priestupku / nehody viedol motorové vozidlo. Vodič musí starostlivo
chrániť vozidlo a dodržiavať pokyny spoločnosti BMW.

8. Fajčenie vnútri testovacieho vozidla je prísne zakázané.

9. Počas používania vozidla musí vodič dodržiavať pravidlá cestnej premávky a
parkovania a nesie za to zodpovednosť. V prípade dopravnej nehody je vodič povinný
zabezpečiť v rozumnom rozsahu dôkazový materiál o priebehu nehody a o osobe,
ktorá dopravnú nehodu spôsobila.

10. Vodič je vždy zodpovedný za akúkoľvek škodu na vozidle (alebo na akýchkoľvek
častiach jeho príslušenstva), ku ktorej dôjde počas obdobia výpožičnej lehoty a ktorá
je spôsobená zavineným konaním vodiča alebo akejkoľvek osoby, ktorá používa
vozidlo s vedomím vodiča (vrátane spolujazdcov) v rozpore s touto zmluvou alebo
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11. Vodič berie na vedomie, že vo vzťahu k vozidlu je uzavreté havarijné poistenie.
Vodič však zodpovedá za celú škodu na vozidle len v prípade a v rozsahu, v akom
škoda bola spôsobená vedomím porušením tejto zmluvy. V opačnom prípade je
zodpovednosť vodiča za škodu obmedzená nasledujúcou čiastkou zodpovedajúcou



10% celkovej škody na vozidle, minimálne 1,000 eur. Platí nevyvrátiteľná domnienka,
že osoby, ktoré spôsobili škodu na vozidle, vedeli o obsahu tejto zmluvy ako aj o
obsahu ich povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Platí nevyvrátiteľná domnienka, že nasledujúce prípady sa kvalifikujú ako vedomé
porušenie zmluvy: (i) jazda pod vplyvom alkoholu, (ii) prekročenie rýchlosti o viac
ako 30 km/h, nie však o viac o 30% maximálnej povolenej rýchlosti, (iii) čiastočne
alebo úplne vypnutie elektronického stabilizačného systému vozidla „Dynamic
Stability Control (DSC)“. V prípade, ak k dopravnej nehode nebola privolaná polícia,
platí vyvrátiteľná domnienka, že škoda bola spôsobená vedomím porušením zmluvy.
V prípade, ak vodič poruší povinnosť vrátiť vozidlo v stanovenom termíne, zodpovedá
za akúkoľvek škodu spôsobenú na vozidle v období po uplynutí výpožičnej lehoty,
vrátane škody nezavinenej. V takom prípade platí vyvrátiteľná domnienka, že škoda
bola spôsobená po uplynutí termínu na vrátenie vozidla, a že škoda bola spôsobená
vedomím porušením zmluvy.

12. Výpožičná lehota sa po dohode medzi výhercom a vyhlasovateľom súťaže určí na
predĺžený víkend, tzn. v rozsahu medzi dňami piatok-utorok alebo štvrtok-pondelok,
teda na 5 kalendárnych dní, vrátane dňa prevzatia a dňa odovzdania vozidla.

13. Výherca je povinný si uplatniť výhru - zapožičať vozidlo najneskôr do
30.04.2022.

14. V prípade, ak tretie osoby uplatňujú voči spoločnosti BMW nároky na náhradu
škody v súvislosti s užívaním vozidla v období pred vrátením vozidla spoločnosti
BMW, vodič nahradí spoločnosti BMW akékoľvek náklady, ktoré spoločnosti BMW v
tejto súvislosti vzniknú, vrátane akýchkoľvek nákladov spoluúčasti na poistnej
udalosti v zmysle poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

15. Vozidlo nie je vybavené diaľničnou známkou. Akékoľvek platby, poplatky, pokuty
a sankcie súvisiace s užívaním vozidla v období pred vrátením vozidla spoločnosti
BMW (vrátane sankcií za nedodržanie pravidiel cestnej premávky) znáša vodič. V
prípade, že spoločnosť BMW zaplatí akúkoľvek takúto čiastku, vodič nahradí takúto
vyplatenú sumu spoločnosti BMW na jej požiadanie.

16. Spoločnosť BMW nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú na
akomkoľvek predmete, ktorý vodič alebo akákoľvek iná osoba nechá vo vozidle.

17. Vozidlo musí byť vrátené v mieste, kde bolo odovzdané vodičovi do užívania.
Vozidlo sa považuje za vrátené len v prípade, ak jeho prevzatie bolo písomne



potvrdené oprávneným zástupcom spoločnosti BMW, alebo ak oprávnený zástupca
spoločnosti BMW bezdôvodne odmietol potvrdiť jeho prevzatie. V zápisnici o vrátení
vozidla sa zdokumentujú zjavné poškodenia vozidla.

18. V prípade, že užívanie vozidla vodičom spôsobuje dodatočné daňové povinnosti,
vysporiadanie takýchto daňových povinností je povinnosťou vodiča.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho
bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak
súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi
súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže
následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť
podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a
priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v
súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou
účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí
s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať
súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie
súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo
ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a
príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.


