Pravidlá programu
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel programu I LOVE DACIA (ďalej len „program“) na území Slovenskej
republiky. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom treba vykladať v súlade s týmto
dokumentom.

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1.1 Renault Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01, Bratislava IČO: 35 736 003, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka 16299/B (ďalej len „Organizátor“).
1.2 Partnermi programu sú:
i)
ii)

autorizovaní predajcovia Dacia na území Slovenskej republiky, ich zoznam je uložený u Organizátora a tiež na
www.dacia.sk/predajcovia (ďalej tiež len „Partneri“),
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom na adrese Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava,
IČ 35730978, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1555/B
(ďalej tiež len „UniCredit“).

1.3 Program trvá od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2019, pričom odmena vo forme zľavového poukazu na produkty a služby Dacia je
platná podľa dátumu konca platnosti uvedeného na danom zľavovom poukaze.
1.4 Do programu sa možno aktívne zapojiť len vo vymedzenom časovom úseku podľa čl. 1.3.
1.5 Miesto konania programu je územie Slovenskej republiky.

2. DEFINÍCIA POJMOV
ÚČASTNÍK
2.1 Účastníkom programu (ďalej len „Účastník“) sa môže stať výhradne:
i)
ii)

fyzická osoba s bydliskom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, vlastník vozidla značky
Dacia, ktoré si zaobstaral u niektorého z Partnerov v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2018,
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, vlastniaca maximálne 2 vozidlá značky Dacia, ktoré
si zaobstarala u niektorého z Partnerov v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2018.

2.2 Účastník je ten, kto vstúpi do programu na https://ilove.dacia.sk/ a riadne vyplní všetky povinné údaje registrácie.
2.3 Účastník má nárok na odmenu podľa čl. 4.
NOVÝ KLIENT
2.4 Novým klientom (ďalej len „Nový klient“) s nárokom na odmenu na základe odporúčacieho poukazu za kúpu nového vozidla
sa môže stať výhradne:
i)

ii)

fyzická osoba s bydliskom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je vlastníkom
žiadneho vozidla značky Dacia, a kúpi u niektorého z Partnerov programu vozidlo značky Dacia v období trvania
programu,
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je vlastníkom žiadneho vozidla značky
Dacia, a kúpi u niektorého z Partnerov programu vozidlo značky Dacia v období trvania programu.

2.5 Novým klientom s nárokom na odmenu sa nemôže stať účastník programu.
2.6 Novým klientom je klient podľa čl. 2.4, ktorý dostal od Účastníka odporúčací poukaz.
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3. PRINCÍP A PODMIENKY PROGRAMU
3.1 Kritériom vstupu do programu je splnenie podmienok programu definovaných v čl. 2.1 týchto pravidiel.
3.2 Každý Účastník programu dostane v priebehu jeho trvania od Organizátora unikátny kód zákazníka na vstup do programu.
V prípade, že z technických dôvodov nedostane tento kód a má nárok na účasť v programe, môže sa obrátiť na zákaznícku
linku Dacia, telefónne číslo 0800 700 112.
3.3 Každý Účastník programu sa môže zúčastniť vždy len raz. Duplicitné záznamy budú z programu vylúčené.
3.4 Každý Účastník programu po registrácii získa 3 unikátne odporúčacie poukazy na odmenu pre nového klienta. Touto
formou môže odporučiť maximálne 3 klientov v priebehu obdobia trvania programu, celkovo teda môže získať maximálne
trikrát odmenu pre Účastníka za odporúčanie.
3.5 Každý účastník spĺňajúci podmienky programu podľa čl. 2.1 získa odmenu definovanú v čl. 5 týchto pravidiel za
odporučenie značky Dacia novému klientovi, ak si na základe jeho odporučenia daný nový klient kúpi nové vozidlo značky
Dacia u niektorého z Partnerov programu.
3.6 Nový klient získava odmenu vo forme poukazu na zľavu za kúpu nového vozidla Dacia na základe odporučenia Účastníkom
programu podľa čl. 5 týchto pravidiel.
3.7 V prípade, že Organizátor alebo niektorý z Partnerov zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie
podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému
Účastníkovi k získaniu odmeny, najmä ak zistí, že Účastníci porušili tieto pravidlá, má právo poukaz na zľavu neakceptovať
a zľavu neaplikovať.
3.8 V sporných prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

4. ODMENA PRE ÚČASTNÍKA ZA ODPORUČENIE NOVÉHO KLIENTA
4.1 Odmenou pre Účastníka programu spĺňajúceho podmienky čl. 2.1 za odporučenie jedného nového klienta sa rozumie
poukaz na zľavu v hodnote 200 € vrátane DPH u niektorého z Partnerov na nižšie uvedené produkty a služby:
i)
ii)
iii)
iv)

Servis vozidla Dacia
Originálne náhradné dielce Dacia
Originálne príslušenstvo Dacia
Pneumatiky

4.2 Hodnota nákupu týchto produktov alebo služieb musí byť vždy vyššia ako hodnota uplatňovaného poukazu na zľavu, a to
aj v prípade využitia viacerých poukazov zároveň.
4.3 Poukaz na zľavu podlieha lehote platnosti na ňom vyznačenej, je jednorazový a možno ho použiť vždy len raz. Na jeden
nákup možno kumulovať viacero poukazov na zľavu získaných v súlade s pravidlami programu, teda maximálne v hodnote
600 € vrátane DPH za 3 odporúčania nových klientov v súlade s čl. 3.5.
4.4 Účastník získava odmenu za odporučenie nového klienta od Organizátora až potom, čo dôjde k odovzdaniu nového vozidla
Dacia kúpeného novým klientom u niektorého z Partnerov programu, a to vždy spätne za minulý mesiac.
4.5 Poukaz na odmenu je neprenosný, nemožno ho získať spätne ani nemožno požadovať jeho výmenu za peniaze.

5. ODMENA NOVÉHO KLIENTA ZA KÚPU NOVÉHO VOZIDLA
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5.1 Odmenou pre Nového klienta spĺňajúceho podmienky čl. 3 za kúpu nového vozidla sa rozumie poukaz na zľavu v hodnote
200 € vrátane DPH. Tento poukaz možno uplatniť len pri objednávke nového vozidla u niektorého z Partnerov a vzťahuje
sa na nižšie uvedené produkty:
i)
ii)
iii)

Originálne príslušenstvo Dacia
Servisnú zmluvu Dacia Garancia+
Pneumatiky

5.2 Hodnota nákupu týchto produktov alebo služieb musí byť vždy vyššia ako hodnota uplatňovaného poukazu na zľavu s
výnimkou produktu Garancia+. V prípade kúpy Garancie+ a využitia tohto poukazu nie je možné akýmkoľvek spôsobom
nárokovať rozdiel medzi cenou Garancie+ a výškou poukazu na zľavu.
5.3 Ak Nový klient pri kúpe nového vozidla Dacia u niektorého z Partnerov využije financovanie niektorým z produktov DACIA
Finance, získava dodatočnú odmenu v podobne nečipovej CCS karty Bonus Plus nabitej na hodnotu 100 € vrátane DPH.
Túto odmenu klient dostane od UniCredit Leasing Slovakia, a.s. poštou do 2 mesiacov od prevzatia vozidla.
5.4 Poukaz na zľavu je platný po obdobie platnosti programu, je jednorazový a možno ho použiť vždy len raz.
5.5 Poukaz na odmenu je neprenosný, nemožno ho získať spätne ani nemožno požadovať jeho výmenu za peniaze.

6. VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA, SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÍSPEVKOV S OSOBNÝMI
ATRIBÚTMI A NA ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ E-MAILOM
Účasťou v programu prejavuje každý svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
Účasťou v programe súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov (ďalej len „Údaje“) do
databázy Organizátora, Partnerov a UniCredit, a s ich následným spracovaním prostredníctvom povereného spracovateľa pre
marketingové účely, t.j. ponúkania výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a
iných aktivitách, adresným listom, ponukovým katalógom, telefónom, faxom či elektronickou poštou, a to na dobu neurčitú, t.j.
do odvolania súhlasu. V rozsahu a pre účely vyššie uvedené je Organizátor oprávnený odovzdávať osobné údaje svojim
zmluvným partnerom v rámci autorizovanej siete predajcov a servisov RENAULT a DACIA a ďalej v rámci skupiny RENAULT
a to taktiež do iných štátov v EU. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa zák. č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým, že
poskytnutie Údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať písomným podaním (bližšie
informácie na www.renault.sk/pravne-opatrenia/), má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných
údajov, blokovania nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Tieto pravidlá sú platné a účinné odo dňa vyhlásenia programu, t. j. od 1. 2. 2015, v aktuálne platnom znení od 2. 1. 2019.
7.2 Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.dacia.sk/ilovedacia.
7.2 Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť či zmeniť.
7.3 Organizátor je oprávnený podľa vlastného uváženia zrušiť program bez náhrady. Nebude dotknutý nárok na získanie
odmeny tých osôb, ktorý vznikol pred zrušením programu.
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