
„Súťaž o mesačnú výhru 50 € - 200 € s použitím samoobslužného automatu 

s platbou bankovou kartou a s natankovaním PHM v min. sume 30 EUR“ 

 

Pravidlá súťaže: 

1. Usporiadateľ súťaže: 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o. so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava 
(ďalej len „usporiadateľ“).  
Súťaž bude prebiehať na odberných miestach čerpacej stanice TIR PETROLEUM so samoobslužným 
automatom, a to na: 
 

• na čerpacej stanici TIR PETROLEUM Koniarekovej ulici 20/A, v Trnave (pri ŽOS),  
• na čerpacej stanici TIR PETROLEUM Suchovská 12, v Trnave, 

• na čerpacej stanici TIR PETROLEUM A. Kmeťa, v Trnave (pri Špačinskej ceste), 
• na čerpacej stanici TIR PETROLEUM Sereďská ulica, v Šúrovciach.  

 
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá"). 
 

2. Trvanie súťaže: 

Súťaž sa uskutoční v čase od 1.1.2023 do 31.12.2023.  

3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel môže stať každý zákazník, ktorý splní všetky uvedené 
podmienky: 

• vykoná odber akejkoľvek pohonnej látky v ponuke odberného miesta v min. sume 30 EUR, 

• úhradu za odber pohonnej látky zrealizuje na samoobslužnom automate,  

• si uchová zjednodušený daňový doklad z úhrady až do žrebovania a preukázania sa ním u obsluhy 
čerpacej stanice TIR PETROLEUM, s.r.o. v prípade výhry, 

• súhlasí s podmienkami súťaže, o ktorých bol oboznámený na webovej stránke, odbernom mieste 
alebo cez FB TIR PETROLEUM.  

Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanci usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle príslušného 
ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

4. Podmienky súťaže: 

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý sa v čase trvania súťaže zapojí do súťaže 

tým, že vykoná odber akejkoľvek pohonnej látky v ponuke odberného miesta v min. sume 30 EUR, 
úhradu za tento odber zrealizuje na samoobslužnom automate, daňový doklad z úhrady si uchová až 
do žrebovania, v prípade výhry do preukázania sa ním na čerpacej stanici TIR PETROLEUM, s.r.o. 
a súhlasí s podmienkami súťaže.  

5. Žrebovanie: 

Žrebovanie sa bude realizovať v sídle spoločnosti TIR PETROLEUM, s.r.o. najneskôr do 5. 

pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa žrebovanie bude týkať a to 
prostredníctvom online generátora. Žrebovania sa vždy zúčastnia minimálne dvaja poverení 
zamestnanci spoločnosti TIR PETROLEUM, s.r.o. a o každom žrebovaní bude spísaný zápis.  

Postup a spôsob žrebovania pomocou online generátora náhodných čísel s nastavením rozsahu: 

• Žreb odberného miesta (podľa počtu prevádzok čerpacích staníc s automatom 1 až 4). 

• Žreb dátumu (podľa počtu dní v mesiaci). 

• Žreb transakcie s platbou cez automat (podľa počtu v programe X-station). 

Podmienky žrebovania: 



• V prípade, že vyžrebovaná transakcia nebude spĺňať min. sumu 30 EUR, žrebovanie 

transakcie sa opakuje až do vyžrebovania transakcie so splnenou podmienkou min. sumy. 

• V prípade, že vo vyžrebovanom dátume nebude splnená podmienka min. sumy u žiadnej 

transakcie, žreb dátumu na už vyžrebovanom odbernom mieste sa opakuje až do splnenia 

všetkých podmienok. 

6. Zverejnenie výherného dokladu 

Najneskôr 7. pracovný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa žrebovanie týka, bude 

jeho výsledok zverejnený na webovej stránke, alebo FB spol. TIR PETROLEUM, s.r.o. bez jedinečného 

autorizačného kódu (ten sa prečiarka, alebo vymaže). Zverejnený bude taktiež dátum jeho 

najneskoršieho overenia a prevzatia výhry. 

7. Overenie dokladu zákazníkom a preukázanie sa na výherným dokladom: 

Zákazník si po zverejnení dokladu overí výherný doklad na webovej stránke, alebo FB TIR 

PETROLEUM, s.r.o., a to podľa všetkých na ňom uvedených údajov (okrem autorizačného kódu). 

Výherca je povinný sa dostaviť s výherným dokladom (originálom) na vybrané výherné miesto počas 

otváracích hodín s obsluhou najneskôr do posledného dňa mesiaca, v ktorom bol výherný doklad 

zverejnený. Výherným miestom sa stanovuje čerpacia stanica TIR PETROLEUM, Koniarekova 20/A 

v Trnave (ďalej len „Výherné miesto“). 

8. Overenie dokladu na výhernom mieste a odovzdanie výhry: 

Overujúcim na odbernom mieste pre odovzdanie a prevzatie výhry sa stanovuje obsluha čerpacia 

stanica TIR PETROLEUM, Koniarekova 20/A v Trnave. Obsluha prevezme doklad od zákazníka 

a v postupnosti overí: 

• vizuálne, či sa jedná o originál, 

• porovná všetky údaje so zverejneným výherným dokladom, 

• len v prípade zhody v predchádzajúcich dvoch bodoch, nakoniec overí Autorizačný kód. 

9. Výhra: 

V prípade zhody vo všetkých bodoch, výherca ponechá na výhernom mieste výherný doklad a 

odovzdá sa mu výhra - nákupný poukaz v hodnote 50,- €. Nákupný poukaz je platný 3 mesiace 

odo dňa uskutočneného žrebovania. Pri čerpaní nákupného poukazu sa ďalej postupuje v zmysle VOP 

súvisiacich s čerpaním nákupného poukazu uverejnených na webovej stránke TIR PETROLEUM, 

s.r.o., ako aj na obale nákupného poukazu. Výhry podľa týchto pravidiel poskytuje usporiadateľ. 

10. Možnosť prenosu výhry  

Usporiadateľ umožňuje presun, resp. kumuláciu neprevzatej mesačnej výhry do nasledujúcich 
mesiacov, ak nedôjde k prevzatiu výhry v stanovenom termíne. Výhru je možné presunúť 3 krát, 
a teda maximálna výška mesačnej výhry môže dosiahnuť sumu 200 eur, pokiaľ usporiadateľ 

nerozhodne inak. Výhra vo výške neprevyšujúcej sumu 350 € je od dane z príjmu oslobodená.  

11. Spracovanie dokladov: 

Výherný doklad, priložená zápisnica zo žrebovania a doklady z čerpania nákupného poukazu sa 

odovzdajú na pokladňu spol. TIR PETROLEUM, s.r.o. k ďalšiemu zúčtovaniu. 

12. Odovzdávanie a prevzatie výhry: 

Pri odovzdávaní a preberaní výhry usporiadateľ aj zákazník/výherca podpisujú zápisnicu o prevzatí 

výhry, z toho jeden rovnopis zápisnice o prevzatí výhry obdrží usporiadateľ a druhý výherca.  

13. Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže a na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako 

aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia  žrebovania, 
počet výhercov, ako aj počet výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a 
podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. 



Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá 
právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie 
(výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na 
vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).  

Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhry nie je možné vymáhať 
súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa 
konečné a záväzné. 

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na čerpacej stanici TIR PETROLEUM na 
Koniarekovej 20/A, v Trnave (pri ŽOS), na čerpacej stanici TIR PETROLEUM na A. Kmeťa, v Trnave 
(pri Špačinskej ceste), na čerpacej stanici TIR PETROLEUM na Suchovskej 12, v Trnave a na na 
čerpacej stanici TIR PETROLEUM Sereďská ulica, v Šúrovciach.  
 

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmito 

pravidlami. 

14. Ochrana osobných údajov 

Bližšie informácie ohľadom spracovania osobných údajov nájdete na stránke www.tirpetroleum.sk 
v časti Informácie pre zákazníkov a držiteľov kariet. 
 

V Trnave, dňa 20.12.2022 

        TIR PETROLEUM, s.r.o. 

http://www.tirpetroleum.sk/

