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Podmienky súťaže „Prievidza parkuje s ParkDots“ 

 

 

I. ÚVOD 

 

1) Cieľom súťaže „Prievidza parkuje s ParkDots“ (ďalej len „Súťaž“) je podpora poskytovania služieb 
organizátora. Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. 

2) Organizátor Súťaže je spoločnosť PosAm, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, 
IČO: 31 365 078, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel 
Sro, vložka č. 6342/B (ďalej len „PosAm“ alebo „Organizátor“).  

3) Súťaž bude prebiehať v období od 15.10. 2018 od 00:00 do 15.11. 2018 do 23:59 hod. 
 

VI. PREDMET SÚŤAŽE 

 

1) Organizátor Súťaže prevádzkuje aplikáciu ParkDots, ktorou je možné (okrem iného) uhrádzať 
platby za parkovanie vo vybraných lokalitách na Slovensku.  

2) Platby za parkovanie realizované prostredníctvom aplikácie ParkDots, ktoré splnia podmienky pre 
zaradenie do súťaže, budú zaradené do zlosovania o výhru. 

3) Výhercom sa stane používateľ aplikácie ParkDots, spĺňajúci podmienky pre zaradenie do súťaže, 
ktorého platba bude po skončení súťaže vylosovaná. 

 

II. PODMIENKY ZARADENIA DO SÚŤAŽE 

 

1) Súťaž je určená pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, používateľov aplikácie ParkDots, ktorí 
splnia podmienky uvedené v bode 2 tohto článku (ďalej len Súťažiaci).  

2) Podmienky účasť v Súťaži:  
a. Existujúci Používateľský účet v aplikácií ParkDots a vyplnenie Používateľského profilu 

zadaním minimálne evidenčného čísla vozidla (EČV). 
b. Minimálne jedna úhrada parkovného v meste Prievidza počas obdobia konania súťaže,  

z používateľského účtu spĺňajúce požiadavky podľa písmena a). 
c. Vlastníctvo vodičského preukazu skupiny B a preukázateľný vlastnícky, alebo 

používateľský vzťah k automobilu s EČV z Používateľského profilu. 
3) Súťažiaci a ich platby sú po splnení podmienok zaradení do súťaže automaticky. 
 

III. VÝHRA A ODOVZDANIE VÝHRY 

 

1) Výhrou je mobilný telefón Apple iPhone SE 32GB. 
2) Losovanie výhercu prebehne po skončení súťaže v období od 15.11.2018 do 23.11.2018. 
3) Oznámenie o výhre bude zaslané výhercovi do 30.11.2018 na emailovú adresu uvedenú 

v Používateľskom účte aplikácie ParkDots. 
4) Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom podľa dohody do 23. 12. 2018.  
5) V prípade, ak výherca výhru neprevezme, odmietne výhru prevziať, alebo nebude možné výhru 

odovzdať, prepadá výhra v prospech organizátora.  
6) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a cene. 
 

VII. OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE 

 

1) Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov zmeniť a dopĺňať jednotlivé pravidlá 
Súťaže vyjadrené v týchto Podmienkach súťaže, vrátane doby jej trvania, ako aj právo Súťaž 
skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. 

2) Organizátor má právo vyradiť zo súťaže tie platby, ktoré sa celkom zrejme neviažu na reálne 
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využitie parkovacích služieb, neboli zrealizované v lokalite kde prebieha súťaž a pod. 
3) Výhra bude potvrdená a odovzdaná len tomu Súťažiacemu, ktorý splní všetky podmienky 

obsiahnuté v týchto Podmienkach súťaže, a ich nárok bude Organizátorom Súťaže potvrdený. V 
prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným 
rozhodnutím.  

4) Výhru nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ňu žiadať inú 
protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy. 

5) Organizátor  Súťaže nehradí  Súťažiacim  žiadne  náklady,  ktoré týmto vzniknú  v  súvislosti  s ich 
účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. 

6) Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení 
výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. 

7) Zo súťaže sú vylúčení pracovníci organizátora a ich najbližší rodinní príslušníci. 
 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

1) Súťažiaci Registráciou a vytvorením Používateľského účtu vyjadruje súhlas s Obchodnými 
podmienkami prehliadania, inštalácie a používania internetovej stránky www.parkdots.com, 
webových a mobilných aplikácií ParkDots, ktoré sú dostupné na www.parkdots.com (ďalej len 
„Obchodné podmienky ParkDots“). 

2) Nakladanie s osobnými údajmi v rámci Súťaže sa riadi Obchodnými podmienkami ParkDots. 
 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

 

1) Tieto podmienky Súťaže sú jediným  a záväzným dokumentom,  ktorý upravuje pravidlá a 
podmienky Súťaže. 

2) Tieto podmienky Súťaže nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom začatia Súťaže. 
3) Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou týchto 

podmienok súťaže. 
4) Na  právne  vzťahy  neupravené  týmito  podmienkami  súťaže  sa  budú  aplikovať  príslušné  

ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie. 
5) V  prípade akýchkoľvek  sporov,  ktoré vyplývajú z tejto  Súťaže, alebo ktoré vznikli v  súvislosti  s 

ňou, sa jednotliví Súťažiaci a Organizátori Súťaže zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými 
rokovaniami a dohodou. 

6) Tieto Podmienky súťaže sú vyhotovené a uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na 
internete. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok 
súťaže. 

 

 

V Bratislave dňa 1.10.2018 
 

 

http://www.parkdots.com/
http://www.parkdots.com/

