Štatút propagačnej a reklamnej súťaže
„Jarná súťaž o smartfóny pre Easy a Fix“
Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Jarná súťaž o smartfóny pre Easy a Fix“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti
na propagačnej a reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje
podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov propagačnej a reklamnej súťaže.
I.

Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

Organizátor a prevádzkovateľ súťaže spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35
763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2081/B (ďalej len „Slovak
Telekom, a.s.“ alebo „organizátor“) vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Jarná súťaž o smartfóny pre Easy a
Fix“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte.
II.

Predmet, účel a trvanie súťaže

1. Účelom Súťaže je propagácia predaja elektronických komunikačných služieb a tovarov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
2. Predmetom súťaže je spotrebovanie nominálneho kreditu vo výške 0,50 Eur v priebehu jedného kalendárneho dňa
účastníkom využívajúcim akýkoľvek program predplatenej mobilnej hlasovej služby Easy alebo FIX spoločnosti Slovak
Telekom.
3. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru.
4. Súťaž sa uskutoční v čase od 01.03.2015 do 30.04.2015 vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej
republiky.
III.

Podmienky účasti v súťaži - účastníci súťaže

1. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je účastníkom služby Easy alebo služby Fix (ďalej spoločne označované len
„Easy“) a ktorá počas doby trvania súťaže spotrebuje za 1 kalendárny deň nominálny kredit v minimálnej hodnote 0,50
Eur, bude zaradená do Súťaže ako jej účastník (ďalej len „Súťažiaci“).
2. Spotreba Súťažiaceho vo výške 0,50 Eur z nominálneho kreditu za 1 kalendárny deň (t.j. Súťažiaci na spotrebu 0,50 Eur
nevyužije tzv. bonus tak, ako je definovaný v časti III, článok 2, bod 1 písm. o) Všeobecných podmienok pre poskytovanie
verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.), sa uplatní len pre jedno kolo súťaže.
Jedno kolo súťaže predstavuje jeden kalendárny deň. Celkovo súťaž pozostáva zo 61 súťažných kôl. V prípade, ak sa
chce Súťažiaci zúčastniť aj ďalších kôl súťaže, musí v príslušný kalendárny deň, v ktorý sa chce súťaže zúčastniť,
spotrebovať nominálny kredit vo výške 0,50 Eur.
3. O zaradení do súťaže bude Súťažiaci informovaný prostredníctvom SMS správy, ktorá mu bude doručená na mobilné
telefónne číslo, na ktorom bola zaznamenaná spotreba 0,50 Eur z nominálneho kreditu za 1 kalendárny deň.
4. Do súťaže nebudú zaradené tie fyzické a právnické osoby, ktoré o to písomne požiadajú spoločnosť Slovak Telekom.
Takéto osoby nebudú považované za Súťažiacich.
5. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby:
a) v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k organizátorovi alebo reklamnému partnerovi (vrátane osôb
podieľajúcich sa na zabezpečení a realizácii tejto súťaže);
b) osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s organizátorom vykonávajú obchodné zastúpenie, ako aj
osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto osobám;
c) osoby, voči ktorým organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie
zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky) alebo
ktorým bolo v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov organizátorom zastavené alebo prerušené poskytovanie elektronických komunikačných služieb.
Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže sa stala niektorá z osôb uvedených v písm. a), b) alebo c) tohto bodu, takéto osoba
nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.
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6. Zapojením sa do súťaže Súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. V prípade, že sa Súťažiaci stane
výhercom, udeľuje spoločnosti Slovak Telekom súhlas na zverejnenie jeho mena, priezviska a miesta bydliska na webovej
stránke www.telekom.sk.
IV.

Priebeh súťaže

1. Za každé kolo súťaže, t.j. za každý jeden kalendárny deň, sa zo všetkých Súťažiacich, ktorí budú zaradení do príslušného
kola vyžrebuje 1 výherca, ktorý získa jednu cenu uvedenú v článku V. tohto Štatútu.
2. Žrebovanie výhercov prebehne raz týždenne, a to každý utorok, kedy sa budú žrebovať výhercovia zo Súťažiacich
zaradených do súťaže za 7 súťažných kôl, t.j. za každý kalendárny deň z predchádzajúceho týždňa. V deň žrebovania sa
teda vyžrebuje spolu 7 výhercov (t.j. 1 výherca za každý kalendárny deň).
3. Výsledky žrebovania budú uverejnené do 5 pracovných dní na stránke www.telekom.sk.
V.

Ceny pre výhercov

1. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskytla do súťaže 61 cien - 61 mobilných telefónov Alcatel One Touch POP S3, každý
v hodnote 129 Eur s DPH. Uvedená hodnota výhry zodpovedá aktuálnej cenovej ponuke mobilných telefónov spoločnosti
Slovak Telekom, a.s., zverejnenej na stránke www.telekom.sk ku dňu vyhlásenia súťaže. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje výhercov súťaže informovať najneskôr 1 pracovný deň
predo dňom žrebovania výhercov.
2. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuje na výhry záruku za akosť, a to za podmienok uvedených v Reklamačnom
poriadku výrobkov zverejnenom na web stránke www.telekom.sk.
VI.

Odovzdávanie výhier

1. Výhercov súťaže sa za účelom odovzdania výhry zaväzuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s. kontaktovať najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa vyžrebovania výhercov, a to telefonicky na mobilné telefónne číslo Súťažiaceho, na ktorom bola
zaznamenaná spotreba 0,50 Eur z nominálneho kreditu za 1 kalendárny deň, t.j. na mobilné telefónne číslo, ktoré bolo
zaradené do súťaže.
2. Spoločnosť Slovak Telekom vyzve výhercov, aby jej poskytli osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa kvôli
súčinnosti potrebnej pre odovzdanie a realizáciu výhry. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich
neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie a realizáciu výhry,
čo spôsobuje zánik práva výhercu na výhru. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na
spracovanie a zverejnenie týchto osobných údajov na účely uverejnenia zoznamu výhercov na webovej stránke
www.telekom.sk. Údaje o výhercoch budú organizátorom spracúvané a uverejnené na uvedenej webovej stránke po dobu
6 mesiacov. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení.
3. Výhry budú výhercom Súťaže doručené prostredníctvom kuriéra na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a to po
predchádzajúcej dohode s výhercom Súťaže na termíne a mieste ich odovzdania. Odovzdanie výhry potvrdí výherca
Súťaže podpisom písomného Protokolu o prevzatí výhry. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru
výhercovi Súťaže (napr.: nemožnosť kontaktovať výhercu Súťaže, odmietnutie prevziať výhru výhercom Súťaže) nedôjde k
odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže, výhra prepadá v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Zasielanie výhry do
zahraničia nie je možné.
4. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba
s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní
oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
5. Každý výherca má právo odmietnuť výhru.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade
akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ktorá si
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súčasne vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže po jej vyhlásení. Akúkoľvek zmenu podmienok súťaže oznámi
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na web stránke www.telekom.sk
2. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany Súťažiacich a tiež právo na:
a) prípadné vylúčenie Súťažiaceho z účasti v súťaži pre nesplnenie niektorej z nich;
b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto
štatútu súťaže;
c) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru;
d) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok súťaže bude zistené dodatočne
(po určení Súťažiaceho za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však do momentu odovzdania výhry.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.
4. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel
súťaže oznámi organizátor na www.telekom.sk
5. Štatút bude k dispozícii na požiadanie u spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo na web stránke www.telekom.sk
Vydané v Bratislave dňa 28.2.2015
Slovak Telekom, a.s.
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