
Súťažné pravidlá – Objav Opel Astra (ďalej len „Štatút“): 
 
1. Súťaž prebieha v termíne od 22.06.2022 do 29.06.2022.  

2. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že každý súťažný deň budeš pozorne počúvať vysielanie Fun 
rádia a sledovať www.funradio.sk. Každý súťažný deň budeme počas dňa vo vysielaní zadávať 
rôzne logické úlohy, hádanky... Výsledkom úloh budú postupne vznikajúce GPS súradnice 
miesta, kde sa v okruhu 550 m bude nachádzať automobil Opel Astra a kde bude v deň finále 
Súťaže, dňa 29. júna od 14:00 vysielať Fun rádio naživo.  

3. Úlohou súťažiaceho bude získať na základe zodpovedaných súťažných úloh GPS súradnice 
miesta, kde sa dňa 29. júna bude nachádzať automobil Opel Astra a prísť na dané miesto ako 
prvý. Automobil sa môže nachádzať v okruhu 550 m od cieľovej GPS súradnice.  

4. Výhru – automobil Opel Astra 5D GS Line, 1,2 turbo, 8 stup. automat, 130k, červená farba, 
získa ten súťažiaci, ktorý na „výherné miesto“ na základe správne vyskladaných GPS súradníc 
príde ako prvý a zároveň pretne stuhu umiestnenú pre autom ako prvý.  

5. Podmienkou možnosti zapojenia sa do súťaže je dosiahnutý vek minimálne 18 rokov v čase 
vyhlásenia súťaže a spôsobilosť na právne úkony. 

6. Výhercovi bude výhra odovzdaná začiatkom októbra 2022, po ukončení letnej tour IMT 
Smile. Výherné auto Opel Astra je totiž predvádzacie vozidlo, ktoré je na cestách počas letnej 
tour spolu s kapelou IMT Smile. 

7. Celková hodnota výhry je 27 275 €. 

8. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri 
poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z 
príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto 
hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.  

9. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € 
podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. 
Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, 
ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej 
poskytne daňový úrad. 

10. Výherca bude telefonicky kontaktovaný o spôsobe dodania výhry a jeho osobné údaje 
v rozsahu krstné meno a fotografia/video zobrazujúce výhercu z finále súťaže môžu byť 
zverejnené na webovej stránke alebo/aj na soc. sieťach Fun rádia. Zverejnenie osobných 
údajov výhercu súťaže podľa tohto ustanovenia Štatútu považujeme za zmluvnú požiadavku, 
ktorej neakceptovanie nemá žiadne následky na uzatvorenie a plnenie Štatútu. 

11. Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Štatúte, upravujú Všeobecné podmienky 
spotrebiteľských súťaží Fun rádia, ktoré dopĺňajú primerane tento Štatút.  

12. Tvoje osobné údaje budeme spracúvať najmä na účely organizovania spotrebiteľských 
súťaží, zvyšovanie povedomia o Fun rádiu v online prostredí, príp. aj na účel informovania 
verejnosti masovo-komunikačnými prostriedkami. Bližšie informácie o spracúvaní osobných 
údajov nájdeš kedykoľvek v Podmienkach ochrany súkromia. 

http://www.funradio.sk/
https://www.funradio.sk/clanok/27373-podmienky-sutazi/
https://www.funradio.sk/clanok/27373-podmienky-sutazi/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

