
Štatút súťaže 
Spoločnosti Jungheinrich spol. s r.o. 

„Vyhrajte upgrade na Li-Ion technológiu k elektrickému vozíku“ 
v znení dodatku zo dňa 25. 10. 2018 

 
Tento štatút obsahuje pravidlá súťaže vyhlásenej na webovej stránke www.li-ion.sk  
prevádzkovanej vyhlasovateľom (tak, ako je tento definovaný nižšie) s názvom „Vyhrajte 
upgrade na Li-Ion technológiu k elektrickému vozíku“ (ďalej len „Súťaž“) (ďalej len 
„Štatút“). Tento Štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej 
Súťaže. 
 
Tento Štatút môže byť zmenený iba formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. 
 
 

Čl. I. 
Vyhlasovateľ Súťaže 

 
1. Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Jungheinrich spol. s r.o., so sídlom Diaľničná cesta 17, 

903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 35 706 678, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 12896/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). 
Vyhlasovateľ je taktiež poskytovateľom výhry. 
 
 

Čl. II. 
Účel Súťaže 

 
1. Účelom Súťaže je propagácia a podpora predaja produktov Vyhlasovateľa. 

 
 

Čl. III. 
Súťažiaci 

 
1. Do Súťaže sa môžu zapojiť nasledovné osoby: 

− právnické osoby alebo organizačné zložky zahraničných právnických osôb 
s prideleným IČO a so sídlom na území Slovenskej republiky a 

− fyzické osoby – podnikatelia s prideleným IČO s miestom podnikania na území 
Slovenskej republiky, 

ktoré splnia všetky podmienky Súťaže (ďalej len „Súťažiaci “).  
2. Z účasti na Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu 

k Vyhlasovateľovi. Zo Súťaže sú vylúčení aj zamestnanci všetkých subjektov, ktoré sa 
akokoľvek zúčastňujú usporiadania Súťaže, ich rodinní príslušníci, ako aj osoby im blízke 
v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.  

3. V prípade, že sa výhercom Súťaže stane osoba uvedená v bode 2. tohto článku, výhra nie je 
získaná platne, a takejto osobe nebude odovzdaná. Rovnako výhra nebude platne získaná ani v 
prípade, ak Vyhlasovateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie o spáchaní podvodného 
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alebo iného nekalého konania (najmä nekalosúťažného konania) zo strany Súťažiaceho, či inej 
osoby, ktorá dopomohla Súťažiacemu k získaniu výhry.  

4. O vylúčení Súťažiaceho zo Súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje Vyhlasovateľ. 
 
 

Čl. IV. 
Miesto a trvanie Súťaže 

 
1. Súťaž bude prebiehať v období od 17.09.2018 00:00:01 do 18.11.2018 23:59:59 alebo do 

vypredania zásob, a to na webovej stránke Vyhlasovateľa www.li-ion.sk. Na registrácie 
formulárov uskutočnené pred alebo po tomto období sa nebude prihliadať. 
 
 

Čl. V. 
Spôsoby komunikovania Súťaže 

 
1. Súťaž bude komunikovaná nasledovnými spôsobmi: 

 
− prostredníctvom webovej stránky Vyhlasovateľa; 
− prostredníctvom reklamných bannerov umiestňovaných na webové stránky tretích osôb; 
− prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Facebook, LinkedIn); 
− zamestnancami Vyhlasovateľa, ktorí budú o Súťaži informovať 

zákazníkov/potenciálnych zákazníkov Vyhlasovateľa na osobných stretnutiach. 
 
 

Čl. VI. 
Podmienky účasti na Súťaži 

 
1. Pre účasť na Súťaži musí Súťažiaci splniť nasledovné podmienky: 

a) uzavrieť kúpnu zmluvu na dodávku niektorého z elektrických ručne 
vedených vozíkov zn. Jungheinrich  (ďalej len „Zmluva“) tak, ako sú 
uvedené nižšie v tomto Štatúte (ďalej len „vozík“) s oloveno-kyselinovou 
batériou od Vyhlasovateľa v období trvania Súťaže, a to nasledovným 
spôsobom: 

 
− Súťažiaci prejaví záujem o kúpu konkrétneho vozíka zaslaním e-mailu alebo iným 

spôsobom obvyklého kontaktu s Vyhlasovateľom; 
− Vyhlasovateľ zašle Súťažiacemu cenovú ponuku spolu so všeobecnými obchodnými 

podmienkami Vyhlasovateľa (ďalej len „Ponuka“); 
− Po písomnej akceptácii Ponuky (pričom postačí aj akceptácia elektronickými 

prostriedkami) Vyhlasovateľ zašle Súťažiacemu návrh písomnej Zmluvy a informáciu 
o možnosti zapojenia sa do Súťaže prostredníctvom súhlasu, ktorý môže byť platne 
udelený pri zasielaní podpísanej písomnej Zmluvy Súťažiacim Vyhlasovateľovi podľa 
nasledujúceho bodu, alebo kedykoľvek neskôr v období trvania Súťaže. Udelenie 
súhlasu so zapojením do Súťaže je postačujúce zaslať formou e-mailu; 
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− Po podpísaní písomnej Zmluvy zašle Súťažiaci ním podpísaný návrh písomnej Zmluvy 
Vyhlasovateľovi na podpis zo strany Vyhlasovateľa; 

− Pri zasielaní podpísanej písomnej Zmluvy Súťažiacim Vyhlasovateľovi podľa 
predchádzajúceho bodu alebo kedykoľvek neskôr v období trvania Súťaže môže 
Súťažiaci udeliť súhlas so zapojením do Súťaže, ktorého udelenie je postačujúce zaslať 
formou e-mailu; 

2. Každý Súťažiaci môže uskutočniť v rámci Súťaže iba jednu registráciu, a to bez ohľadu na 
počet ním zakúpených vozíkov. 
 
 

Čl. VII. 
Výhra, spôsob jej určenia a odovzdania 

 
1. Výhercom sa stane každý desiaty Súťažiaci (podľa poradia registrácie Formulára v zmysle čl. 

VI./1 Štatútu), ktorý uzavrie Zmluvu a zapojí sa do Súťaže v súlade s čl. VI. Výhercovia budú 
informovaní o výhre okamžite po zaregistrovaní formuláru, a to priamo na webovej stránke 
Súťaže ako aj formou e-mailovej správy doručenej na adresu uvedenú v registračnom 
formulári. 

2. Výhra: 
− Dodanie vozíka s lítiovo-iónovou batériou a príslušenstvom namiesto oloveno-

kyselinovej batérie s príslušenstvom, v cene vozíka s oloveno-kyselinovou batériou a 
príslušenstvom; 

3. Výhra v zmysle bodu 2. tohto článku bude odovzdaná výhercovi pri dodávke vozíka v zmysle 
Zmluvy a s vylepšením na lítiovo-iónovú batériu. 

4. Výherca nie je povinný výhru prijať. V takom prípade nemá nárok na žiadnu vecnú ani inú 
náhradu. S výhrou, ktorú výherca neprijme, bude naložené podľa uváženia Vyhlasovateľa 
a výhercovi bude doručený vozík s oloveno-kyselinovou batériou v zmysle Zmluvy. 

5. O neprijatí výhry je výherca povinný informovať Vyhlasovateľa do dvoch pracovných dní od 
obdržania informácie o výhre. 

6. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. 
7. Ostatným Súťažiacim, ktorí sa nestanú výhercami, bude dodaný vozík v zmysle Zmluvy. 

 
 

Čl. VIII. 
Umiestnenie Štatútu 

 
1. Tento Štatút je k dispozícii na webovej stránke www.li-ion.sk. Originál tohto Štatútu je uložený 

na adrese sídla Vyhlasovateľa. 
 
 

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Účasťou v tejto Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas so Štatútom a s jeho záväznosťou.  
2. V prípade rozporu niektorých ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, 

propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením 
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Vyhlasovateľa týkajúcim sa tejto Súťaže majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu 
a Vyhlasovateľ za akýkoľvek vzniknutý rozpor nezodpovedá. 

3. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje údaje zodpovedá za to, že poskytnuté údaje sú správne, úplné, 
aktuálne a pravdivé. 

4. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie Vyhlasovateľa, ktoré 
je konečné a nie je voči nemu prípustný žiadny opravný prostriedok. Výhru zo Súťaže nie je 
možné v zmysle §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne 
vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 

5. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. 
6. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti 

s účasťou v Súťaži. Vyhlasovateľ taktiež v žiadnom rozsahu ani prípade nezodpovedá za 
akékoľvek škody, ktoré vznikli zrieknutím sa alebo odmietnutím výhry. 

7. Prípadné námietky voči priebehu Súťaže je možné Vyhlasovateľovi zaslať písomne na adresu 
sídla Vyhlasovateľa do troch pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr 
nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Vyhlasovateľa o námietke je konečné. 

8. Tento Štatút nadobúda platnosť dňom podpisu Vyhlasovateľa a účinnosť voči tretím osobám 
dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Vyhlasovateľa. 

9. Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento Štatút najmä v prípadoch, ak by Vyhlasovateľ nemohol 
dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II. Štatútu alebo by mu hrozila škoda. Na účinnú zmenu 
Štatútu sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene oznámením na webovej 
stránke www.li-ion.sk. 

10. Ďalšie podmienky Súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto Súťaže sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 
 
V Bratislave dňa ........2018 
 
 
_______________________ 
   Jungheinrich spol. s r.o. 
Ing. Martin Urban, konateľ 
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