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Pravidlá a podmienky propagačnej kampane 

 nazývanej „Jarný Moto Cashback“ 

(ďalej len „Pravidlá a podmienky“) 

 
 
§ 1. Všeobecné ustanovenia 

 
1. Propagačná kampaň nazývaná „Moto jar s vrátením peňazí“ (ďalej len „Kampaň“) je marketingová 

činnosť vyvinutá a implementovaná spoločnosťou Goodyear Dunlop Tires Operations SA so sídlom na 
Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembursko, zapísaná v obchodnom registri v 
Luxemburgu pod číslom B71.219 (ďalej len „Organizátor“) zameraná na zvýšenie nákupu 
motocyklových pneumatík značky Dunlop - vzor definovaný v Prílohe 1 týchto Pravidiel a podmienok 
(ďalej len “Pneumatiky“).  

 

2. Implementácia kampane je podporovaná a spravovaná spoločnosťou PRO DUCT by Business Friends 
sp. z o.o. so sídlom vo Varšave na ul. Jankowska 10 (02-129 Varšava, Poľsko) zapísaná v Poľskom 
registri podnikateľov vedenom okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII Obchodné 
oddelenie národného súdneho registra pod číslom 0000004049 (ďalej len „Správca“). 

 
3. Cieľom kampane je odmeniť účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto dokumente 

za nákup Pneumatík spolu s montážnymi službami, počas Trvania kampane, priamo na predajných 
miestach definovaných v Prílohe 2 týchto Pravidiel a podmienok (ďalej spoločne ako „Partneri“ alebo 
samostatne ako „Partner“).  
 

4. Tieto Pravidlá a podmienky sú uverejnené na stránke Kampane, ktorá je spravovaná pod nasledujúcou 
webovou lokalitou: www.dunlopmotorewards.eu (ďalej len „Stránka“) počas celého Trvania kampane. 

 
5. Táto Kampaň nie je a v žiadnom prípade by nemala byť považovaná za hazardnú hru. 

 

 
§ 2. Podmienky účasti na Kampani 
   
1. Kampaň bola navrhnutá výlučne pre spotrebiteľov (t.j. jednotlivcov, ktorí kupujú Pneumatiky spolu s 

montážnymi službami mimo svojej podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti) s trvalým pobytom v 
SLOVENSKO, ktorí počas Trvania kampane splnili všetky nižšie uvedené podmienky:  
a) vyjadriť svoj súhlas pri registrácii na Stránke s Podmienkami používania Stránky; a 
b) registrovať svoju účasť na Kampani na Stránke vyjadrením súhlasu s týmito Pravidlami a 

podmienkami a predložením príslušnej žiadosti (t.j. vyplnením všetkých povinných polí na Stránke 
a kliknutím na odkaz v e-mailovej správe prijatej od Organizátora, čo predstavuje dokončenie 
procesu registrácie ); a 

c) riadne zaregistrovať nákup Pneumatík spolu s montážnymi službami na Stránke v súlade s § 4 
týchto Pravidiel a podmienok; 

ďalej spoločne ako „Účastníci“ alebo samostatne ako „Účastník“. 
 

2. Kampane sa nesmie zúčastniť personál Organizátora, rodinní príslušníci personálu Organizátora a 
zamestnanci iných subjektov, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii Kampane na základe poverenia 
Organizátora, ani osoby, ktoré majú trvalé pracovné vzťahy s takýmito subjektmi na základe 
mimopracovnej zmluvy. 
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3. Kampane sa nesmú zúčastniť spoločnosti ani jednotlivci, ktorí si zakúpia Pneumatiky spolu s 
montážnymi službami v rámci rozsahu svojej podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti. 

4. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o vylúčení Účastníka z účasti na Kampani v prípade 
porušenia týchto Pravidiel a podmienok, ako aj v prípade, ak Účastník vykonáva činnosti, ktoré 
poškodzujú alebo ohrozujú dobré meno Organizátora, jeho povesť alebo záujmy. Organizátor si tiež 
vyhradzuje právo rozhodnúť o vylúčení Účastníkov z účasti na Kampani v prípade, že použijú neúplné 
alebo falošné adresy, mená alebo doklad o kúpe. V takomto prípade strácajú vylúčení Účastníci právo 
na Odmenu. Ak vylúčení Účastníci už obdržali Odmenu, Organizátor od nich môže požadovať náhradu. 

 
 
§ 3. Trvanie Kampane 
 
1. Kampaň začína od 26. 3. 2018 a trvá do 5. 5. 2018 (ďalej len „Trvanie kampane"), čo znamená, že 

Odmeny budú udelené len za nákup Pneumatík spolu s montážnymi službami v rámci vyššie uvedeného 
obdobia Účastníkom, ktorí spĺňajú všetky podmienky definované v tomto dokumente.  
 

2.  Pre účely tejto Kampane sa za dátum nákupu a montáže Pneumatík považuje dátum vystavenia uvedený 
na faktúrach s DPH alebo potvrdeniach (pokladničných blokoch) nahratých na Stránke, ktoré potvrdzujú 
nákup a montáž takýchto Pneumatík príslušnými Účastníkmi. 
 

 
§ 4. Mechanizmus Kampane 
 
1. Organizátor sa zaväzuje udeliť Odmenu Účastníkom, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto 

Pravidlách a podmienkach za nákup Pneumatík spolu s montážnymi službami v rámci Trvania kampane 
priamo od ktoréhokoľvek Partnera za podmienky, že vyššie uvedený nákup a montáž budú riadne 
registrované na Stránke do 9. 5. 2018 v súlade s nižšie uvedeným bodom 2 a budú schválené Správcom 
počas overovacieho procesu.  
 

2. Za účelom získania Odmeny sú Účastníci povinní zaregistrovať na Stránke nákup a montáž súpravy (jedna 
predná a zadná s rovnakým názvom výrobku) Pneumatík, na ktoré sa vzťahuje Kampaň, a - ak to nebolo 
vykonané počas ich registrácie na Stránke - uviesť svoj bankový účet spolu s príslušným triediacim 
kódom (t.j. IBAN a číslo SWIFT / BIC). Počas procesu registrácie nákupu sú Účastníci povinní na Stránku 
nahrať zreteľné skeny alebo fotografie faktúr s DPH alebo potvrdenie o zakúpení Pneumatík a 
montážnych služieb priamo od vybraných Partnerov v rámci Trvania kampane (vrátane informácií o vzore 
Pneumatiky, objeme zakúpených Pneumatík, type a roku výroby motocykla vybaveného týmito 
Pneumatikami). 
 

3. Všetky skeny a fotografie faktúr s DPH a potvrdenia nahrané na Stránke zo strany Účastníka budú 
overované a schvaľované Správcom. Správca neposkytne Organizátorovi ani žiadnej z jeho spriaznených 
spoločností žiadne komerčne citlivé informácie získané od Účastníkov (najmä informácie o cenách 
zakúpených výrobkov a montážnych služieb). 
 

4. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť Odmenu ktorémukoľvek Účastníkovi, ktorý riadne 
nezaregistroval nákup Pneumatík a montážnych služieb na Stránke spolu so všetkými požadovanými 
informáciami do 9. 5. 2018 alebo akémukoľvek Účastníkovi, ktorý Partnerovi vrátil zakúpené Pneumatiky 
po ich registrácii na Stránke.    

 
5. Na základe splnenia podmienok podľa týchto Pravidiel a podmienok bude Účastníkom, ktorí kúpili 

Pneumatiky spolu s montážnymi službami od vybraných Partnerov počas Trvania kampane a riadne 
zaregistrovali takýto nákup a montáž na Stránke v časovom rámci uvedenom v tomto dokumente, 
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poskytnutá Odmena vo výške €40 za jednu sadu Pneumatík (t.j. prednú a zadnú pneumatiku toho istého 
vzoru), ktoré boli riadne registrované na Stránke a schválené Správcom počas overovacieho procesu 
(ďalej len „Odmena“).  

 
6. Každý Účastník môže získať iba jednu Odmenu v rámci celého Trvania kampane.  

 
 

§ 5. Oznámenie výsledkov Kampane a vyplatenie Odmien 
 

1. Overovací proces splnenia všetkých kritérií zo strany Účastníkov, ktoré ich oprávňujú získať Odmeny, by 
mal uskutočniť Správca najneskôr do 18.5.18 
 

2. Všetci Účastníci budú upovedomení do 6 dní od skončenia overovacieho procesu uvedeného vyššie v 
bode 1 o výsledku Kampane prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú poskytli 
počas procesu registrácie na Stránke. 
 

3. Odmeny vyplatí Účastníkom priamo Správca do 6 dní od dokončenia overovacieho procesu uvedeného 
vyššie v bode 1. Odmeny sa vyplatia priamo na bankový účet, ktorý uvedie každý Účastník počas procesu 
registrácie na Stránke. 

 
 
§ 6. Sťažnosti 
 
1. Účastníci majú právo podávať sťažnosti týkajúce sa Kampane. 

 
2. Účastníci sú povinní podať akékoľvek sťažnosti písomne doporučenou poštou, kuriérom alebo e-

mailovou korešpondenciou priamo Organizátorovi do 30 dní odo dňa prijatia informácií o akýchkoľvek 
nezrovnalostiach týkajúcich sa tejto Kampane. Akékoľvek sťažnosti, ktoré Organizátor obdrží po vyššie 
uvedenej lehote, nebude brať do úvahy. Sťažnosti zaslané doporučenou poštou alebo kuriérom sa 
posielajú na adresu Organizátora: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing 
Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Sťažnosti uskutočnené e-
mailovou korešpondenciou sa majú zaslať na e-mailovú adresu Organizátora: 
contact@dunlopmotorewards.eu.  

 
3. Rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí sťažnosti patrí Organizátorovi, ktorý písomne informuje 

Účastníka, ktorý podal sťažnosť, do 30 dní od prijatia, o jeho konečnom rozhodnutí. 
 

4. S výnimkou ustanovenia vyššie uvedeného bodu 2 sa akákoľvek ďalšia komunikácia medzi Účastníkmi, 
Správcom a Organizátorom uskutoční na Stránke alebo prostredníctvom e-mailovej korešpondencie 
zaslanej na nasledujúcu e-mailovú adresu Správcu: dunlopmototeam@product.pl alebo na 
nasledujúcu e-mailovú adresu Organizátora contact@dunlopmotorewards.eu. 

 
 
§ 7. Osobné údaje Účastníkov  
 
1. Organizátor sa považuje za prevádzkovateľa údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov 

Účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na tejto Kampani.  
 

2. Účastníci sú oprávnení mať prístup k svojim osobným údajom a opraviť ich kontaktovaním 

privacy@dunlopmotorewards.eu. Poskytnuté údaje sa spracujú s cieľom uskutočniť Kampaň, udeliť a 
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vyplatiť Odmeny. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak pre účasť na Kampani je 
poskytnutie údajov nevyhnutné. 

 
 
 
§ 8. Záverečné ustanovenia 
 
1. Tieto Pravidlá a podmienky sú záväzné pre všetky strany, ktoré sa zúčastňujú Kampane. Pravidlá a 

podmienky stanovujú zásady Kampane, kritériá oprávnenosti Kampane, práva a povinnosti 
Organizátora, Správcu a Účastníkov. 
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Príloha 1 
Pravidlá a podmienky  

Propagačnej kampane „Moto jar s vrátením peňazí“ 
 
 

ZOZNAM VZOROV MOTOCYKLOVÝCH PNEUMATÍK, KTORÝCH NÁKUP A MONTÁŽ MÔŽU BYŤ 
ODMENENÉ V PRIEBEHU KAMPANE „MOTO JAR S VRÁTENÍM PEŇAZÍ”: 

 
Za účelom kvalifikácie si musia účastníci zakúpiť sadu pneumatík (prednú a zadnú pneumatiku)  

 
1. Roadsmart III 
2. Sportsmart 2 Max  
3. Trailsmart Max  
4. Sportsmart TT 
5. American Elite 
6. D212 GP Racer  
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Príloha 2 
Pravidlá a podmienky  

Propagačnej kampane „Moto jar s vrátením peňazí“ 
 

ZOZNAM PARTNEROV, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ KAMPANE „MOTO JAR S VRÁTENÍM PEŇAZÍ”: 
 

 


