Pravidlá súťaže
„Vyhrajte štýlový Apple iPad“

Usporiadateľ:
1. Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35 765 143, zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B (ďalej len„
usporiadateľ“ alebo „Slovanet“) organizuje súťaž „Vyhraj štýlový Apple iPad“ (ďalej len „súťaž“).
Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Súťaž prebieha súčasne
na celom území Slovenskej republiky.
Účel súťaže:
2. Účelom súťaže je odmenenie účastníkov za objednanie a využívanie poskytovaných
telekomunikačných služieb sprostredkovania prístupu do siete internet prostredníctvom
produktového radu Rýchlejší Internet, verejnej telefónnej služby prostredníctvom produktu Ušetríte
Viac Doma a služby retransmisie (ďalej len „služby“).
3. Účastníkom súťaže sa stane každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (vrátane fyzickej osoby –
podnikateľa) a právnická osoba, ktorá splní všetky podmienky účasti v súťaži tak, ako sú uvedené
v týchto pravidlách a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti v súťaži niektorým z ustanovení
pravidiel.
4. Súťaž bude pozostávať z jedného žrebovania uskutočneného v priebehu mesiaca február 2012,
najneskôr však do 20.2.2012 . Predmetom žrebovania je 10 ks zariadení Apple iPad.
Trvanie súťaže:
5. Súťaž sa uskutoční v období od 1.10. 2011 do 31. 1. 2012 (vrátane).
Podmienky účasti v súťaži:
6. Za účastníka súťaže sa považuje každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (vrátane fyzickej
osoby – podnikateľa) a právnická osoba, ktorá v čase konania súťaže je:
novým užívateľom služby a ktorá uzatvorí zmluvu o pripojení na dobu určitú (ďalej len „doba
viazanosti“) a nemá do dňa uzavretia zmluvy žiadny zmluvný vzťah so Slovanetom na
poskytovanie služby,
existujúcim
užívateľom služby a ktorá uzatvorí
dobou viazanosti

k existujúcej zmluve dodatok s

každý užívateľ, ktorý má so Slovanetom uzavretý zmluvný vzťah na poskytovanie služby
a zároveň uzatvorí novú zmluvu o pripojení s dobou viazanosti na poskytovanie služby na
inom mieste poskytovania služby než je miesto poskytovania služieb na základe iných
zmluvných vzťahov z minulých období.
každý existujúci užívateľ, ktorý má so Slovanetom uzavretý zmluvný vzťah na poskytovanie
služby a odporučí poskytované služby novému užívateľovi prostredníctvom kupónu „zákazník
získaj zákazníka“, na základe ktorého nový užívateľ uzatvorí zmluvu o pripojení s dobou
viazanosti.
Poskytovaná služba, resp. nová služba v čase trvania súťaže musí byť zriadená a funkčná.
Účastníci žrebovaní:
7. Počas trvania súťaže bude prebiehať jedno žrebovanie o 10 výhier.
Do žrebovania o výhry v súťaži budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnia všetky podmienky
účasti v súťaži tak, ako sú uvedené v týchto pravidlách, t. j. účastníci, ktorí v mesiacoch
predchádzajúcich mesiacu žrebovania uzavreli zmluvu o pripojení alebo jej dodatok s dobou
viazanosti.
Vylúčenie z účasti v súťaži:
8. Do žrebovania o výhry nebude zaradený ten, kto o to usporiadateľa výslovne požiada.
9. Do žrebovania o výhry nebude zaradený účastník, ktorému služba nebude zriadená v čase trvania
súťaže z technických alebo z iných nepredvídatelných okolnosti.
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10. Zo súťaže budú ďalej vylúčení všetci účastníci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži
v súlade s ustanovením čl. 6 a 7 týchto pravidiel.
11. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému
pomeru k usporiadateľovi súťaže, ako aj ich rodinní príslušníci a/alebo blízke osoby v zmysle
ustanovenia § 115 až 117 Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj fyzické a právnické
osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so Slovanetom vykonávajú obchodné
zastúpenie, ako aj osoby v pracovnom alebo obchodnom pomere (vrátane ich štatutárnych
zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám.
12. Z účasti v súťaži sú vylúčené všetky osoby, voči ktorým Slovanet eviduje neuhradenú splatnú
pohľadávku za službu (vrátane pohľadávky za poskytnuté koncové zariadenia), alebo ktorým bolo
za porušenie zmluvy o pripojení prerušené poskytovanie služby.
Výhry poskytnuté do súťaže:
13. Poskytovateľom výhier do súťaže je usporiadateľ súťaže.
14. Dokladom o odovzdaní výhry bude odovzdávací a preberací protokol. Výherca si môže výhru
vyzdvihnúť osobne za podmienok stanovených usporiadateľom podľa bodu 19 a 23 týchto
pravidiel.
15. Predmetmi mesačných výhier sú: 10 x zariadenia Apple iPad
Mesačná výhra bude výhercovi doručená na náklady usporiadateľa kuriérskou službou do 14 dní
od informovania prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Dokladom o odovzdaní výhry bude
odovzdávací a preberací protokol. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, zničenie alebo
poškodenie výhry počas prepravy.
Žrebovanie a určenie výhercov:
16. Žrebovania o mesačné výhry
Platnosť súťaže je od 1. 10. 2011 do 31. 1. 2012. Žrebovanie výhercov sa uskutoční za
prítomnosti zástupcov usporiadateľa v priestoroch usporiadateľa, a to do 14 pracovných dní od
ukončenia súťaže. Žrebovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu z účastníkov
súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži počas trvania súťaže, a to podľa spôsobu
stanoveného týmito pravidlami.
Určenie výhercov:
17. Výhercom výhry sa stáva účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky
pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 6. a 7. týchto pravidiel, zároveň sa stal aktívnym
užívateľom služby.
18. Výherca bude e-mailom a telefonicky informovaný usporiadateľom súťaže do 4 pracovných dní
odo dňa žrebovania na emailovej adrese a telefónnom čísle, ktoré uviedol vo svojej zmluve
o pripojení. Zároveň mená výhercov budú zverejnené na internetovej stránke usporiadateľa
www.slovanet.sk do 5 dní odo dňa ukončenia súťaže.
19. Účastník, ktorý bol žrebovaním podľa týchto pravidiel určený za výhercu, stratí právo na výhru, ak
v časovom období odo dňa, v ktorom bol ako výherca vyžrebovaný, do dňa skutočného
odovzdania výhry sa stane dlžníkom Slovanetu, alebo mu pre porušenie zmluvy o pripojení bude
prerušené poskytovanie služby.
20. 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.
Poskytnutie výhry:
21. Poskytovateľ výhier, ktorým je usporiadateľ súťaže, poskytne výhercovi výhru – Apple i Pad v
lehote ako je dohodnuté v zmysle bodu 15. týchto pravidiel, a to jeho odovzdaním na adrese
výhercu.
22. Podmienkou odovzdania výhry výhercovi je predloženie platného preukazu totožnosti výhercu. Ak
výhercom bude právnická osoba, podmienkou odovzdávania výhry je preukázanie oprávnenia
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konať za túto právnickú osobu. Účastníci súťaže berú na vedomie, že bez poskytnutia vyššie
špecifikovanej súčinnosti nebude možné odovzdať výhercovi výhru.
Záväzok usporiadateľa poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania
výhry výhercovi usporiadateľom.
23. Ak si výherca neprevezme výhru v dohodnutom čase, nemá právo na náhradu výhry a výhra
prepadá v prospech usporiadateľa. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať
vydanie inej výhry. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o
ďalšom postupe usporiadateľ.
24. 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 www.slovanet.sk., a tiež na to, že jeho meno bude použité primeraným
spôsobom v marketingovej komunikácii Slovanetu. Každý účastník súťaže určený za výhercu
zároveň udeľuje súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov,
obrazových snímok na marketingové účely, vrátane ich zverejnenia na internetovej stránke
usporiadateľa. Účastník súťaže súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať
účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť usporiadateľom
nahrávaný. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
25. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie výhry. Pokyny
potrebné pre odovzdanie výhry výhercovi budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným
usporiadateľom.
Všeobecné ustanovenia:
26. 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.
27. 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.
28. Výhercovia nemôžu žiadať zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej
kompenzácie.
29. Výherca berie na vedomie, že výhry podliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych
predpisov. Výherca je povinný výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 2012 ako
ostatný príjem a daň aj zaplatiť. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca
dostane od usporiadateľa pri jej preberaní. V prípade, ak by výherca výhru nezdanil, Slovanet
nenesie za to žiadnu zodpovednosť.
Práva a povinnosti usporiadateľa:
30. Pravidlá súťaže budú k dispozícii na internetovej stránke www.slovanet.sk.
31. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania súťaže. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže
usporiadateľ oznámi na svojej internetovej stránke www.slovanet.sk.
32. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie informácie o výhre v prípade zmeny kontaktných
údajov uvedených vo výhercovej zmluve o pripojení.
33. 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.

Slovanet, a.s., v Bratislave, dňa 1.10.2011
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