Pravidlá súťaže
„Vyhrajte s prémiovým balíkom Premium BOX - PROMO akcia!“

1. Usporiadateľ:
Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35 954 612, zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B (ďalej len
„usporiadateľ“), organizuje súťaž „Vyhrajte s prémiovým balíkom Premium BOX – PROMO akcia!“
(ďalej len „súťaž“) v období od 17.05.2016 do 16.08.2016 (ďalej len „súťažne obdobie“).
2. Účastníci súťaže
Súťaž je určená pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, pre fyzické osoby – podnikateľov
a vybrané právnické osoby s výnimkou zamestnancov usporiadateľa a ich rodinných príslušníkov.
Za rodinných príslušníkov sa na účely súťaže považujú osoby tvoriace domácnosť a/alebo osoby
blízke v zmysle § 115 až 117 Občianskeho zákonníka. Zo súťaže budú ďalej vylúčení všetci
účastníci, ktorí nesplnia podmienky účasti v súťaži, najmä podmienky uvedené v čl. 3 týchto
pravidiel.
3. Podmienky účasti v súťaži
Za účastníka súťaže sa považuje každá osoba podľa bodu 2, ktorá si v čase trvania súťaže
k existujúcej IPTV službe retransmisie doobjedná prémiový televízny balík „Premium BOX
PROMO akcia“, pričom neuzatvorí k existujúcej zmluve dodatok, ktorého obsahom je samostatná
služba TELEVÍZIA alebo TELEVÍZIA + 1 tematický balík, TELEVÍZIA + 2 tematické balíky,
TELEVÍZIA + 3 tematické balíky alebo ich balíková kombinácia. (kategória siete A).
Usporiadateľ bude žrebovať troch výhercov, ktorí sa platne zúčastnia súťaže. Žrebovanie sa
uskutoční v termíne, uvedenom v čl. 6 týchto pravidiel.
4. Výhry
Výhry v súťaži sú nasledovné:
•
•
•

prvé miesto: DVD prehrávač Philips, kľúčenka na krk a pero s logom FilmBOX
druhé miesto: USB kľúč 16 GB, power bank, kľúčenka na krk, pero a magnetický blok
s logom FilmBOX
tretie miesto: šiltovka s logom FilmBOX, kľúčenka na krk, zápisník, pero a magnetický blok
s logom FilmBOX.

5. Výherca
•

Výhercom výhry (pre prvé, druhé a tretie miesto) sa stáva účastník súťaže, ktorý v čase
konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 3. týchto
pravidiel.

•

Výherca bude e-mailom a telefonicky informovaný usporiadateľom súťaže do 5 pracovných
dní odo dňa žrebovania na emailovej adrese a telefónnom čísle, ktoré uviedol pri objednaní
prémiového balíka „Premium BOX PROMO akcia“. Doručenie výhry bude zabezpečené po
dohode s výhercom. Zároveň mená výhercov budú zverejnené na internetovej stránke
usporiadateľa www.slovanet.sk do 5 dní odo dňa žrebovania.

6. Žrebovanie
•

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 6. 9. 2016.

•

Účastník, určený podľa týchto pravidiel za výhercu, berie na vedomie, že právo na výhru je
neprenosné na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo výhercu previesť výhru na tretiu osobu
po tom, ako ju prevezme od usporiadateľa. Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži
udeľuje usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely preverenia
totožnosti účastníka súťaže a odovzdania výhry, ako i súhlas na to, že ak sa účastník stane
výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke usporiadateľa
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www.slovanet.sk a tiež na to, že jeho meno bude použité primeraným spôsobom
v marketingovej komunikácii Slovanetu.
7. Všeobecné ustanovenia:
•

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle
pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas
s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený.

•

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo
strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v
súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie práva na výhru, a to aj v prípade,
ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení
účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu
odovzdania výhry.

•

Výhercovia nemôžu žiadať zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo
inej kompenzácie.

•

Výhru v súťaži nie je možné súdne vymáhať.

•

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ
nezodpovedá za poskytnú výhru, Výherca si prípadnú reklamáciu uplatňuje u výrobcu,
prípadne servisných strediskách na to určených.

•

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania súťaže. Akúkoľvek zmenu pravidiel
súťaže
usporiadateľ
oznámi
na
svojej
internetovej
stránke:
http://www.slovanet.net/sk/televizia/premium-box/.

•

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie informácie o výhre v prípade zmeny kontaktných
údajov uvedených vo výhercovej zmluve o poskytovaní služby.

•

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 16. 05. 2016

3

