
Statut a pravidla soutěže „Advent Renault“ 

 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Advent Renault“ (dále jen 
„soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke 
spotřebitelům na území Slovenska.  
 
1. Pořadatel soutěže  
 
Pořadatelem soutěže je společnost Renault Česká republika, a. s., se sídlem Praha 8, IBC Pobřežní 3, 
PSČ 180 00, IČ: 601 92 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 2277 (dále jen „Pořadatel“).  
 
2. Termín a místo konání soutěže  
 
Soutěž se bude konat na území Slovenska v termínu od 1. 12. 2018 do 24. 12. 2018 včetně (dále jen 
„doba konání soutěže“).  
 
3. Účastníci soutěže  
 
Účastníkem soutěže se může stát výhradně svéprávná fyzická osoba starší 18 let vlastnící vůz Renault 
(při registraci je vyžadován kód VIN) s pobytem a doručovací adresou na území Slovenska (dále také 
"účastník" nebo "soutěžící"), která splňuje níže popsané podmínky účasti v soutěži.  
 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže. Dále jsou ze soutěže vyloučeni 
zaměstnanci všech s Pořadatelem na soutěži spolupracujících agentur a společností a jakékoli další 
osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že 
se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky tohoto článku, výhra se nepředá. Za osobu blízkou 
jsou považovány osoby uvedené v § 22, zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění.  
 
Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla 
nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. 
 
Každý kód VIN vozu Renault může být využit pouze jedním soutěžícím. Během doby konání soutěže 
může soutěžící otevřít libovolné množství políček a tím se zapojit do soutěže o denní výhry, ale každý 
soutěžící může daný den soutěžit pouze 1x. Duplicitní záznamy budou ze soutěže vyřazeny.  
 
4. Partneři soutěže  
 
Partnery soutěže jsou autorizovaní prodejci Renault na území Slovenska, jejich seznam je uložen u 
Pořadatele soutěže a rovněž na www.renault.sk (dále rovněž jen samostatně jako „autorizovaný 
prodejce Renault“ nebo společně jako „autorizovaní prodejci Renault“). 
 
5. Princip a podmínky soutěže  
 
Účastník se do soutěže zapojí tím, že v průběhu doby konání soutěže splní následující podmínky:  
 

 Řádně vyplní online soutěžní formulář, který nalezne na www.renault.sk, respektive na 
advent.renault.sk. Tímto vzniká uživateli soutěžní účet, do kterého se může každý den 
po dobu konání soutěže přihlásit a soutěžit. 

 V průběhu registrace je nutné zadat VIN kód vozu majitele. Tento VIN kód musí náležet 
vozu, které prošlo SK distribucí a je tak obsaženo v databázi vozů prodaných na území 
SK.   

 Po dobu konání soutěže, tedy v období od 1. do 24. 12. 2018 účastník otevírá soutěžní 
políčka z adventního kalendáře. Každý den může účastník otevřít pouze jedno soutěžní 
okénko. 

 
 

http://www.renault./


 
 
 
 
 
6. Výhry v soutěži a jejich uplatnění  
 

VÝHRY 

V SOUTĚŽIVoucher/Pošta SK ks 

V Sleva na příslušenství 20 EUR (v hodnotě útraty 100 EUR) 200 

V Sada zimních pneu Nokian WR D3 do rafku 16" 1 

P Plyšová hračka "sob Nokian" 30 

V Rozšířená asistence na 7 měsíců zdarma (Comfort Assistance + ) 3 

V Construct  zabezpečení vozidla (bez montáže) 1 

V Nosič lyží na 4 páry lyží / 2 snowboardy 2 

V Gumové koberce Renault dle výběru 1 

V Kamera Pioneer pro nahrávání provozu 1 

V Prohlídka vozidla před dovolenou 5 

V Čištění klimatizace 5 

V Chladící box do vozidla 1 

V Dětská sedačka dle výběru do 200 EUR 1 

V Sněhové řetězy dle výběru do 100 EUR 1 

V Plastová vana zavazadlového prostoru dle výběru 1 

V Pár stěračů 1 

V Zimní voda do ostřikovačů - 5L 1 

V Kontrola autobaterie s výstupem o stavu 10 

V Uskladnění pneu na 1 sezónu 2 

V Přezutí pneu  5 

V Antialergenní filtr za cenu levnějšího 10 

V Autokosmetika jeden kus dle vlastního výběru 5 

P Deštník Total 10 

P Pikniková deka 40 

P Poukaz na geolokačnú hru - Bojnická veštica 1 

P Plánovací nástěnný kalendář Renault 2019 10 

P Plecháček Renault 120 let  5 

P Držák telefonu magnetický stříbrný 5 

P Držák telefonu magnetický bronzový 5 

P USB nabíječka do zapalování - červená 5 

P USB nabíječka do zapalování - žlutá 5 

P Vak KADJAR 5 

P Tílko KADJAR dámské bílé 1 

P Tričko KADJAR dámské bílé 1 



P Mikina KADJAR černá pánská 1 

P Balíček Winter & Safe  20 

P Kulich  1 

P Twingo taška přes rameno 20 

P Podložka pod myš k PC - mikrovlákno 1 

P Podložka pod myš k PC - PVC 1 

P Model autíčka Talisman 1 

P Model historického vozidla (Renault 4CV) 1 

P Sportovní lahev Renault Sport 1 

P Kšiltovka Renault Sport 1 

P Sportovní taška Renault Sport 1 

P Vesta Renault  - pánská černá (XL) 1 

P Tričko Replica - dámské bílé (L) 1 

P Tričko Replica - žluté (XXL) pánské 1 

P Vesta Replica -  pánská černá se žlutými prvky (XL)  1 

P Vesta Renault -  pánská černá (L) 1 

P Mikina Replica - pánská  černožlutá (XXL) 1 

P Tričko Replica - dámské černé (L) 1 

P Tričko Replica - dámské černé (M) 1 

P Přívěšek na klíče Renault Sport 1 

 Celkem 438 
 
V případě, že předmětem výhry je peněžní částka „např. Příslušenství v ceně XY EUR“, je tato 
cena vždy včetně DPH. 
 
 
LOSOVÁNÍ / PŘIDĚLENÍ VÝHRY 
 
Aplikace využívající prvku náhody při otevření soutěžního políčka účastníkovi oznámí, zda-li a 
případně jakou výhru vyhrává. 
 
Výhry z jednotlivých dnů se účastníkovi budou uchovávat v profilu jeho účtu na advent.renault.sk.  
 
 
UPLATNĚNÍ VÝHRY:  
 
Předání předmětů výhry probíhá dvojím způsobem a je vždy uvedeno na výherním voucheru. 
 
Způsob: 
 

1) Výhry obdrží výherce poštou – v tomto případě je tato informace uvedena na výherním 
voucheru a výhry v tomto případě zasílá pořadatel soutěže. Účastník, který zadal svou platnou 
doručovací adresu do soutěžního formuláře při registraci do soutěže, nemusí své výhry nikde 
aktivně uplatňovat. 

2) Výhry si vyzvedává výherce u partnerů soutěže (autorizovaní prodejci Renault na území SK) - 
po uplynutí doby konání soutěže si účastník stáhne a vytiskne z profilu svého účtu na 
advent.renault.sk výherní voucher obsahující jednotlivé výhry. Na základě tohoto voucheru si 
výhry výherce vyzvedává u partnerů soutěže. Výhra je mu v tomto případě vydána na základě 
výherního kódu uvedeného na voucheru, který výherce předloží autorizovanému prodejci 



Renault při vyzvedávání výhry. Aplikace soutěže hlídá vícenásobné uplatnění výhry připadající 
na jeden voucher. Výherci si musí své výhry vyzvednout u autorizovaných prodejců Renault 
nejpozději do 31.8.2019, jinak výhra propadá.  

 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.  
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně 
vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.  
 
7. Informace o zpracování osobních údajů  
 
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla 
bezvýhradně dodržovat.  

Správce osobních údajů  
Renault Česká republika, a.s., IČ: 601 92 801  

Kontakt na správce 
osobních údajů  

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich 
osobních údajů, můžete se na nás obrátit: 

• písemně: na adresu Praha 8, IBC Pobřežní 3, PSČ 180 00 

• e-mailem: infocentrum@renault.cz 

Účely zpracování osobních 
údajů a právní základy 
zpracování  

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, a právní základy jejich 
zpracování jsou následující:  

• odesláním soutěžního formuláře jste nám udělil/a souhlas s 
použitím Vašich osobních údajů k účelům administrace soutěže 
(evidence přihlášených soutěžících, zpracování podkladů pro 
distribuci výher, kontaktování výherců).  

Příjemci osobních údajů  

• Smluvní partneři v rámci autorizované sítě prodejců a servisů 
Renault, seznam je uložen u Pořadatele soutěže a rovněž na 
www.renault.sk.  

• Dodavatel služeb, smluvní agentura OMNIO DIGITAL s.r.o., IČ 
28412494, která vytvořila soutěžní webové stránky a zpracovává 
databázi přihlášených účastníků. 

Vaše práva v souvislosti se 
zpracováním osobních 
údajů  

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na: 

• odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (aniž je tím 
dotčena zákonnost zpracování založená před jeho odvoláním), 

• přístup k osobním údajům, 

• opravu osobních údajů, 

• výmaz osobních údajů, 

• žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů, 

• přenositelnost osobních údajů, 

Musím společnosti Renault 
Česká republika, a.s. své 
osobní údaje poskytnout? 

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů 
v rozsahu dle tohoto Statutu a pravidlech soutěže „Advent Renault“ je však 
podmínkou Vaší účasti v soutěži. 
V případě, že během trvání soutěže odvoláte souhlas se zpracováním 
Vašich osobních údajů pro účely administrace soutěže, tak budeme 
nuceni Vás ze soutěže vyřadit. 

Jak dlouho budou mé 
osobní údaje u společnosti 

Vaše osobní údaje budou:  



Renault Česká republika, 
a.s. uloženy? • pro účely administrace soutěže zpracovávány do skončení 

soutěže. 

 

 
Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů najdete na https://www.renault.sk/pravne-
informacie.html. 
 
8. Další ustanovení  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 
pravidla.  
 
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní výhry soudní cestou je vyloučeno.  
 
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve 
formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává 
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.  
 
Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv 
jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.  
 
Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou 
informace o soutěži uveřejněny.  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a měnit podmínky a lhůty předání výhry v případě, že výhra nebude k dispozici tak, aby mohla 
být výhercům předána v souladu s pravidly soutěže.  
 
Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.advent.renault.sk, zároveň jsou uložena v 
písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže a jsou k nahlédnutí u všech autorizovaných prodejců 
Renault.  
 
Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 1. 12. 2018. 


