UNIVERZÁLNY ŠTATÚT SÚŤAŽÍ
Spoločnosť Diners Club CS, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO:
35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 18227/B, (ďalej len „Organizátor súťaže“) usporadúva Propagačné
súťaže pre Držiteľov Súkromných a/alebo Firemných kreditných kariet Diners Club
(ďalej len „Súťaž“) za nasledovných podmienok:
1. Súťaž:
Pod pojmom „Súťaž“ sa rozumie akákoľvek súťaž organizovaná Organizátorom súťaže
počnúc obdobím 1. 4. 2015 za predpokladu, že vo všeobecných informáciách o Súťaži
(ďalej len „Pravidlá súťaže“) nebude jasne definovaný odkaz na iný štatút súťaže s iným
označením ako „Univerzálny štatút súťaže“.
2. Účastníci Súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – držiteľ hlavnej alebo dodatkovej
Súkromnej a/alebo Firemnej kreditnej karty Diners Club, ktorá (i) svoju kartu
Diners Club v období určenom v Pravidlách súťaže zaregistrovala do Súťaže
prostredníctvom registračného formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke
www.mojdiners.sk/evouchers alebo www.facebook.com/DinersClubSK (v prípade,
že je daná osoba držiteľom viacerých kariet Diners Club, má možnosť zaregistrovať
opätovným spôsobom všetky svoje karty Diners Club) a súčasne (ii) v období určenom
v Pravidlách súťaže, po vykonaní registrácie podľa predchádzajúceho bodu, realizovala
prostredníctvom do Súťaže registrovanej Súkromnej a/alebo Firemnej kreditnej karty
Diners Club minimálne jednu transakciu v akejkoľvek hodnote, pričom za transakciu
sa pre účely Súťaže nepovažuje výber hotovosti ani prevod peňazí on-line a súčasne
(iii) zaplatila ku dňu žrebovania riadne a včas všetky splatné záväzky súvisiace
s používaním predmetnej Súkromnej a/alebo Firemnej kreditnej karty Diners Club
a súčasne (iv) nie je zamestnancom spoločnosti Diners Club CS, s.r.o. Osoba spĺňajúca
kumulatívne podmienky podľa písmen (i) až (iv) je ďalej označená len „Osoba zaradená
do žrebovania“.
3. Výhra
Výhrami zaradenými do Súťaže sú výhry opísané v Pravidlách súťaže.
4. Žrebovanie
Osoba zaradená do žrebovania má jeden hlas za každú individuálnu transakciu
realizovanú (i) v období určenom v Pravidlách súťaže a súčasne (ii) v akejkoľvek
hodnote, prostredníctvom hlavnej alebo dodatkovej Súkromnej a/alebo Firemnej
kreditnej karty Diners Club. Žrebovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca určeného
v Pravidlách súťaže a to pomocou generátora náhodných čísel za prítomnosti notára,
ktorý osvedčí správnosť žrebovania.

Vyžrebovaný bude počet osôb zverejnený v Pravidlách súťaže spomedzi Osôb
zaradených do žrebovania, a to spôsobom, že najprv budú vyžrebovaný výhercovia
a následne budú vyžrebovaní 5 náhradníci. Za výhercu sa pre účely tejto Súťaže
považuje Osoba zaradená do žrebovania, ktorá bola vyžrebovaná spomedzi všetkých
Osôb zaradených do súťaže, ktoré splnili podmienky Súťaže v zmysle vyššie uvedeného.
V prípade, ak sa pri/po žrebovaní zistí, že vyžrebovaná Osoba nespĺňala podmienky
pre zaradenie do žrebovania, prípade ak jej nárok na výhru zanikne spôsobom
uvedeným v tomto Štatúte, nastúpi na jej miesto náhradník. Náhradníci nastupujú
na miesto pôvodne vyžrebovaných Osôb zaradených do žrebovania v poradí, v akom
boli vyžrebovaní. Jedna Osoba zaradená do žrebovania môže prostredníctvom súťaže
vyhrať len jednu cenu. Výhercovia budú o svojom vyžrebovaní informovaní telefonicky.
Výherca súťaže obdrží výhru od spoločnosti Diners Club CS, s.r.o. spôsobom,
ktorý si dohodne v rámci telefonátu (v prípade nedostupnosti cez telefón – iným
spôsobom), ktorým bude Výherca oboznámený o Výhre. Zaregistrovanie sa do Súťaže
prostredníctvom registračného formulára sa zároveň považuje za súhlas s týmto
štatútom Súťaže. Výherca je povinný poskytnúť údaje pre odovzdanie výhry do 30 dní
od oboznámenia o výhre.
V prípade, ak výherca neposkytne potrebné údaje v určenej lehote a/alebo nebude
súhlasiť s týmto štatútom jeho nárok na výhru v zmysle vyššie uvedeného zanikne.
Nárok na výhru súčasne zanikne, pokiaľ sa výherca dostane do omeškania s riadnym
a včasným splnením svojich záväzkov voči spoločnosti Diners Club CS, s.r.o.
do okamihu prevzatia výhry.
Táto Súťaž je propagačnou súťažou, tak ako je definovaná v § 3 ods. 5 zákona č.171/2005
Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uvedený zákon sa
na ňu nevzťahuje. Definície uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre
vydávanie a používanie platobných kariet Diners Club a Revolvingových obchodných
podmienkach sú záväzné aj pre účely tohto štatútu Súťaže.
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadné vady a škody vzniknuté v súvislosti
s realizáciou a užívaním výhry.
Výherca Súťaže zodpovedá za skutočnosť, že výhru riadne zdaní podľa platných
právnych predpisov, výhra nie je Organizátorom súťaže zdanená daňou z príjmu,
daňou darovacou alebo inou daňou. Organizátor súťaže nenesie akúkoľvek
zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti.
Registráciou do Súťaže Držiteľ karty Diners Club potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto
štatútom Súťaže, prijíma ho a zaväzuje sa ním riadiť.
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