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Pravidlá propagačnej súťaže „Súťaž so Šikovnou Primou
o 3x iPhone X“

1. Úvodné ustanovenia

Organizátorom propagačnej súťaže „Súťaž so Šikovnou Pri-

mou o 3x iPhone X“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 

Sa, vložka č. 1142/B, IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako „spo-

ločnosť Orange“).

2. Trvanie a účel Súťaže

Súťaž sa uskutoční v  čase od 16. 4. 2018 (vrátane) do 

16. 7. 2018 (vrátane), pričom deň 16. 4. 2018 je dňom, keď 

možno v danom časovom období prvýkrát splniť podmienky 

na účasť na Súťaži, a deň 16. 7. 2018 je dňom, kedy možno 

v danom časovom období poslednýkrát splniť podmienky 

na účasť na Súťaži.

Účelom Súťaže je podpora marketingových aktivít spo-

ločnosti Orange v súvislosti s predplatenou kartou Šikov-

ná Prima. Účastníkom Súťaže sa stane osoba (fyzická, 

fyzická – podnikateľ alebo právnická), ktorá splní všetky 

podmienky účasti na Súťaži, ako sú tieto uvedené v týchto 

pravidlách Súťaže (ďalej len „Pravidlá“), a ktorá zároveň 

nie je vylúčená z účasti na Súťaži niektorým z ustanovení 

Pravidiel. Za účastníka sa považuje osoba (fyzická, fyzická 

– podnikateľ alebo právnická), ktorá je zmluvnou stranou

zmluvy o poskytovaní verejných služieb, uzatvorenej so 

spoločnosťou Orange, v  znení jej prípadných dodatkov 

a /alebo zmien.

3. Podmienky účasti na Súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto v  termíne od 

16. 4. 2018 (vrátane) do 16. 7. 2018 (vrátane) (i) platne 

uzavrie so spoločnosťou Orange Zmluvu o  poskytovaní 

verejných služieb (ďalej len „Zmluva“), pričom predmetom 

tejto Zmluvy je využívanie služby Prima prostredníctvom 

predplatenej karty Šikovná Prima s 10 € kreditom za 5 € 

a zároveň (ii) si aktivuje predplatenú kartu Šikovná Prima 

s  10 € kreditom za 5 € prostredníctvom aktivácie jemu 

pridelenej SIM karty spôsobom určeným spoločnosťou 

Orange.

Spoločnosť Orange je oprávnená v čase trvania Súťaže 

rozhodnúť o tom, že do Súťaže budú zaradení aj tí účast-

níci, ktorí v čase trvania Súťaže vykonajú iný spoločnos ťou 

Orange určený úkon (aktivácia konkrétnej služby, uzatvo-

renie Zmluvy s  iným predmetom plnenia, ako je určený 

v Pravidlách, a pod.), na základe ktorého budú zaradení 

do Súťaže, pričom v takomto prípade musí byť účastní-

kovi umožnené aj vykonať úkon, smerujúci k nezaradeniu 

do Súťaže.

Podmienkou účasti na Súťaži je skutočnosť, že tak v deň 

losovania výhercov, ako aj v deň odovzdávania výhry bude 

(i) Zmluva platná (ii) a súčasne spoločnosť Orange nebude 

evidovať zo strany účastníka žiadny príslušný úkon, sme-

rujúci k ukončeniu platnosti Zmluvy.

Účastníci berú na vedomie, že v zmysle príslušných usta-

novení Všeobecných podmienok spoločnosti Orange 

Slovensko, a.s., na poskytovania predplatenej služby Pri-

ma, ktoré sú dostupné o. i. aj na www.orange.sk (ďalej 

aj ako „Všeobecné podmienky“) a ktoré sú neoddeliteľ-

nou súčasťou každej Zmluvy, nadobúda Zmluva platno-

sť dňom jej uzatvorenia. Ustanovenie bodu č. 9 týchto 

Pravidiel tým nie je dotknuté. Účastníci berú na vedomie, 

že spoločnosť Orange uzatvorí Zmluvu až po tom, ako 

jednotlivý účastník splní všetky príslušnými zákonmi, tými-

to Pravidlami požadované a Všeobecnými podmienkami 

ustanovené náležitosti nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy.

Za splnenie podmienok účasti na v Súťaži sa nepovažu-

je, ak účastník v časovom období uvedenom bode č. 2 

Pravidiel požiada na základe osobitnej písomnej objed-

návky o uzatvorenie Zmluvy bez toho, aby najneskôr do 

16. 7. 2018 bola na základe tejto písomnej objednávky 

splnená podmienka uvedená v bode č. 4 Pravidiel, t. j. 

že v  lehote najneskôr do 16. 7. 2018 dôjde k platnému 

uzatvoreniu Zmluvy; a to bez ohľadu na dôvod, na základe 

ktorého došlo k vyhotoveniu vyššie uvedenej objednávky.

Za splnenie podmienok účasti na Súťaži sa takisto nepo-

važuje, ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy v čase, v ktorom 

sa koná Súťaž, alebo po skončení Súťaže, ale na základe 

písomnej objednávky, ktorá bola podaná zo strany záu-

jemcu o využívanie služieb spoločnosti Orange pred dňom 

16. 4. 2018.

Z účasti na Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pome-

re alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spo-

ločnosti Orange, blízke osoby v  tomto bode vymenova-

ných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho 

zákonníka v platnom znení, ako aj fyzické alebo právnické 

osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so 

spoločnosťou Orange vykonávajú pre túto obchodné za-

stúpenie, aj osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere 

(vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým 

alebo právnickým osobám, ako aj vlastníci a/alebo osoby 



v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pra-

covnému pomeru k spoločnostiam a  reklamným a pro-

mo agentúram, spojeným s touto Súťažou a ich blízkym 

osobám, a ostatné osoby, ktoré sa akoukoľvek formou 

podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Zo Sú-

ťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj 

osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Orange 

o vylúčenie, resp. nezaradenie do Súťaže formou osobit-

nej písomnej žiadosti.

Z účasti na Súťaži sú vylúčené všetky osoby, voči ktorým 

spoločnosť Orange eviduje splatnú pohľadávku (vrátane 

pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskyt-

nuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej fi -

nančnej zábezpeky) alebo ktorým bolo z dôvodov prípust-

ných podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v  platnom znení spoločnosťou Orange 

zastavené alebo prerušené poskytovanie elektronických 

komunikačných služieb. Uvedené pohľadávky po lehote 

splatnosti je účastník, ktorý bol určený za výhercu, povin-

ný uhradiť najneskôr v deň odovzdania výhry.

4. Losovanie

Výhercovia sa určia na základe náhodného výberu (v ďal-

šom texte aj ako „losovanie“). Losovanie sa uskutoční 

raz mesačne počas trvania Súťaže, a to dňa 18. 5. 2018 

za obdobie od 16. 4. 2018 do 15. 5. 2018, dňa 18. 6. 

2018 za obdobie od 16. 5. 2018 do 15. 6. 2018 a dňa 

30. 7. 2018 za obdobie od 16. 6. 2018 do 16. 7. 2018, 

a to vždy spomedzi tých účastníkov Súťaže, ktorí sa v uve-

dených jednotlivých mesačných obdobiach platne zapojili 

do Súťaže a ktorí súčasne splnili všetky ostatné podmien-

ky Súťaže v  jednotlivých mesačných obdobiach, pričom 

v každom jednotlivom mesačnom období bude vylosovaný 

jeden (1) výherca a traja (3) náhradníci. Počas trvania Sú-

ťaže budú celkovo vylosovaní traja (3) výhercovia a deviati 

(9) náhradníci.

V prípade, že bola Zmluva uzatvorená v režime nákupu na 

diaľku, uvedená Zmluva bude do losovania zaradená až po 

uplynutí 14 dní, počas ktorých je účastník v zmysle zákona 

č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových pries-

torov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v platnom znení oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Účastník bude zaradený do losovania toľkokrát, koľkokrát 

počas trvania Súťaže splní všetky podmienky účasti na Súťaži, 

t. j. napr. v jeden deň alebo kedykoľvek počas trvania Súťaže 

platne uzavrie so spoločnosťou Orange viac Zmlúv, ktorých 

predmetom je využívanie služby Prima prostredníctvom pred-

platenej karty Šikovná Prima s 10 € kreditom za 5 €.

Losovanie výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie 

vytvorenej na tento účel spoločnosťou Orange. Každé lo-

sovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu 

spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti 

na Súťaži v jednotlivých mesačných obdobiach uvedených 

bode č. 12. týchto Pravidiel; spôsobom stanoveným tými-

to Pravidlami.

5. Výhra a jej odovzdanie

Spoločnosť Orange venuje do Súťaže ako výhry pre výher-

cov spolu 3 ks zariadení Apple iPhone X 256 GB. Každý 

výherca, ktorý (i) splní všetky podmienky uvedené v týchto 

Pravidlách, (ii) bude vylosovaný v súlade s týmito Pravidla-

mi a (iii) nestratí právo na výhru podľa ustanovení Pravidiel 

alebo platných právnych predpisov, získa ako výhru nové 

zariadenie Apple iPhone X 256 GB, podľa ustanovení Pra-

vidiel.

Osoba, ktorá bola losovaním podľa týchto Pravidiel určená 

za výhercu, stratí právo na výhru, ak kedykoľvek v časovom 

období odo dňa, v ktorom bola ako výherca vylosovaná, 

do dňa skutočného odovzdania výhry (i) sa stane dlžníkom 

spoločnosti Orange alebo (ii) spoločnosť Orange v súlade 

s dohodnutými zmluvnými podmienkami tejto osobe ob-

medzí, preruší alebo zastaví poskytovanie elektronických 

komunikačných služieb, alebo (iii) bude Zmluva neplatná, 

alebo (iv) bude spoločnosť Orange evidovať zo strany účast-

níka úkon smerujúci k ukončeniu platnosti Zmluvy. Právo 

na výhru stráca osoba určená za výhercu v prípade, že sa 

spoločnosti Orange alebo ňou určeným osobám nepodarí 

v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa určenia výhercu lo-

sovaním tohto telefonicky alebo inak kontaktovať, a to ani pri 

vynaložení všetkého úsilia, ktoré je objektívne možné v tejto 

súvislosti od spoločnosti Orange požadovať. Právo na výhru 

stratí tiež aj určená za výhercu, ktorá si v lehote najneskôr 

do 30 dní neprevezme výhru alebo neposkytne spoločnosti 

Orange alebo ňou určeným osobám všetku súčinnosť nevy-

hnutnú na odovzdanie výhry, resp. z uvedeného dôvodu mu 

zo strany spoločnosti Orange nebude môcť byť odovzdaná 

výhra ani v lehote do 30 dní. Osoby, ktoré stratili právo na 

výhru, sa od okamihu straty práva na výhru nepovažujú za 

výhercov v Súťaži. Výhry, ktoré nebudú odovzdané výher-

com z dôvodu, že títo nesplnia všetky podmienky na ich po-

skytnutie podľa Pravidiel Súťaže, alebo z dôvodov výslovne 

uvedených v týchto Pravidlách, prepadajú v prospech spo-

ločnosti Orange, ktorá je oprávnená v súlade s pravidlami 

Súťaže tieto odovzdať náhradníkom nasledujúcim spôso-

bom. Náhradníci nastupujú na miesto výhercov tak, že na 

miesto nahrádzaného výhercu nastúpi náhradník vylosovaný 

ako prvý v poradí. Ak ani tomuto náhradníkovi nebude výhra 

odovzdaná (z dôvodov uvedených v prvej vete tohto bodu 

Pravidiel), na miesto prvého náhradníka výhercu nastupujú 

náhradníci v poradí, v akom boli vylosovaní.
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Spoločnosť Orange upovedomí výhercov Súťaže, telefo-

nicky alebo iným vhodným spôsobom o výhre bez zbytoč-

ného odkladu po uskutočnení losovania (spravidla v deň, 

v ktorom sa konkrétne losovanie realizovalo), pričom tých-

to súčasne vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti 

s cieľom odovzdať výhru, a  to najmä, ale nielen: uvede-

ním svojich osobných údajov, potrebných na odovzdanie 

výhry; uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ich ne-

uvedenie sa však považuje za neposkytnutie súčinnosti 

na strane účastníka Súťaže, nevyhnutnej na odovzdanie 

výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením 

a poskytnutím osobných údajov v  rozsahu meno, priez-

visko a adresa trvalého bydliska udeľuje účastník, určený 

losovaním za výhercu, spoločnosti Orange súhlas na spra-

covanie a zverejnenie týchto osobných údajov vhodným 

spôsobom na účely zoznamu výhercov. Po telefonickom 

alebo inom vhodnom kontaktovaní výhercu, poskytnutí 

jeho osobných údajov a udelení súhlasu na ich použitie vo 

vyššie stanovenom rozsahu a v súlade s určeným účelom 

spoločnosť Orange doručí každému výhercovi na ním uda-

nú adresu trvalého bydliska písomné potvrdenie o výhre, 

ako aj pokyny potrebné na prevzatie výhry. V prípade, že 

konkrétny účastník pri uzatvorení Zmluvy požiadal o ne-

zverejnenie spoločnosťou Orange prideleného telefónneho 

čísla, je uzrozumený so skutočnosťou, že to neplatí na 

účely Súťaže. Účastník môže pri uzatvorení Zmluvy po-

žiadať o jej nezaradenie do Súťaže, a to prostredníctvom 

osobitnej žiadosti, na požiadanie mu predloženej pri uza-

tváraní Zmluvy.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že telefonický 

hovor, vykonaný s cieľom kontaktovania účastníka určené-

ho za výhercu v súlade s týmito Pravidlami, bude spoloč-

nosťou Orange nahrávaný na účely preukázania udelenia 

súhlasu so spracovaním a s použitím osobných údajov, 

ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní 

osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Spoločnosť Orange, Orange resp. ňou poverený jej zá-

stupca, odovzdá výhercovi výhru za predpokladu, že tento 

splní všetky vyššie uvedené podmienky určené na vznik 

nároku na výhru, ako aj nároku na odovzdanie výhry podľa 

bodu č. 17 Pravidiel. Súčasne, podmienkou odovzdania 

výhry jej oprávnenému výhercovi je predloženie aktivova-

nej a aktívne v súlade so zmluvnými podmienkami Zmlu-

vy využívanej SIM karty, ktorá bola výhercovi poskytnutá 

spoločnosťou Orange na základe uzatvorenej Zmluvy (to 

neplatí pre účastníkov využívajúcich služby, pre ktorých 

poskytovanie sa nevyužíva SIM karta, ale iný druh/roz-

hranie pripojenia), ako aj platného preukazu totožnosti 

(identifi kačnej karty) výhercu, resp. dokladovania identity 

danej osoby prostredníctvom jej rodného čísla; s cieľom 

jednoznačného potvrdenia identity oprávneného výhercu. 

V prípade, že výhercom výhry bude právnická osoba, je 

podmienkou odovzdania výhry aj preukázanie oprávnenia 

konať za túto právnickú osobu. Vo všetkých uvedených 

prípadoch výherca musí byť osobou, ku ktorej je predmet-

ná SIM karta v zmluvnej dokumentácii priradená, resp. na 

ktorú je v systémoch spoločnosti Orange predmetná SIM 

karta registrovaná. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že 

bez poskytnutia vyššie špecifi kovanej súčinnosti nebude 

možné odovzdať výhercovi výhru a právo na výhru tak vý-

herca stratí.

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo určiť deň, miesto 

a spôsob odovzdania výhier. Pokyny potrebné na odo-

vzdanie výhry výhercom určeným podľa Pravidiel budú 

oznámené vhodným spôsobom stanoveným spoločnos-

ťou Orange; v súlade s ustanovením bodu č. 18 týchto 

Pravidiel. Výherca pri preberaní výhry podpíše preberací 

protokol, v ktorom mu spoločnosť Orange potvrdí udelenie 

výhry a uvedie ďalšie skutočnosti, potrebné na korektné 

a platné prevzatie výhry.

V  prípade, že výhercom sa stane osoba neplnoletá, je 

výhru podľa predchádzajúcich bodov oprávnený pre-

vziať výlučne jej zákonný zástupca (ak je to aplikovateľné). 

Účastník, určený podľa týchto Pravidiel za výhercu, berie 

na vedomie, že nárok na výhru je neprenosný; spoločnosť 

Orange neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi, a to 

ani tretej osobe výhercom výslovne určenej. Tým nie je 

dotknuté právo výhercu previesť výhru na tretiu osobu po 

tom, ako ju riadne prevezme od spoločnosti Orange.

6. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky účasti na Súťaži, nie 

je z účasti na Súťaži v zmysle Pravidiel vylúčená. Účasťou 

na Súťaži vyjadruje každý účastník Súťaže svoj bezvýhrad-

ný súhlas s jej Pravidlami a zároveň vyhlasuje, že bol s ich 

celým obsahom riadne oboznámený.

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie spl-

nenia všetkých podmienok Súťaže zo strany účastníkov aj 

právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na Súťaži 

pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie 

nároku na výhru; a to aj v prípade, že prípadné nesplne-

nie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po 

určení účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); 

najneskôr však k okamihu odovzdania výhry.

Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry, výplatu 

jej hodnoty formou fi nančnej kompenzácie alebo na výhru 

v inom ako poskytnutom stupni výbavy, resp. s inou ako 

poskytnutou výbavou vrátane technického, interiérového 

vyhotovenia, farby alebo doplnkovej výbavy, resp. s  inou 

softvérovou a technologickou podporou a vybavením. Vý-

hercovia nemajú právo uplatňovať si u spoločnosti Orange 
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vady výhry. Výhercovia berú na vedomie, že v zmysle plat-

nej právnej úpravy výhry z hier (a  teda aj z  tejto Súťaže) 

nemožno vymáhať súdnou cestou. Výherca zariadenia 

Apple iPhone X 256 GB súčasne berie na vedomie, že 

spoločnosť Orange, ktorá do Súťaže poskytla výhry, na 

tieto poskytuje iba zákonnú záruku počas dvojročnej zá-

ručnej lehoty v zmysle § 620 ods. 1 a nasl. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení.

Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z prí-

jmov a  prípadným ostatným odvodovým povinnostiam 

v zmysle platných právnych predpisov. Výherca je povinný 

výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 

2018 ako ostatný zdaniteľný príjem a daň aj zaplatiť; ta-

kisto je povinný z výhry zaplatiť aj prípadné ostatné plat-

by voči orgánom štátnej alebo verejnej správy SR (ak je 

to aplikovateľné). Hodnotu výhry, podliehajúcu zdaneniu, 

výherca dostane od spoločnosti Orange pri jej preberaní, 

resp. pri zasielaní informácie o výhre v zmysle Pravidiel. 

V prípade, že by výherca výhru nezdanil, resp. neodvie-

dol z nej iné príslušné zákonné platby, spoločnosť Orange 

nenesie žiadnu zodpovednosť za toto jeho konanie, resp. 

opomenutie povinnosti.

Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy 

osobnej povahy výhercov budú uverejnené a použité spo-

ločnosťou Orange v súvislosti s touto Súťažou na účel iný, 

ako je uvedený v bode č. 19 Pravidiel, resp. v tomto bode, 

len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vý-

hercu. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je uvedené v  týchto 

Pravidlách, si spoločnosť Orange vyhradzuje právo kon-

taktovať účastníka určeného za výhercu v súlade s Pravi-

dlami. Účastník Súťaže, určený za výhercu v Súťaži, udeľu-

je týmto súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov, 

a to v rozsahu krstné meno a mesto trvalého pobytu, spo-

ločnosti Orange s cieľom zverejnenia údajov na stránke 

www.orange.sk/prevas/predplatena-karta/sikovna-prima/

Zoznam výhercov bude zverejnený najneskôr 2 dni po 

každom losovaní na internetovej stránke www.orange.sk/

prevas/predplatena-karta/sikovna-prima/.

Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na na-

hliadnutie na internetovej stránke www.orange.sk/prevas/

predplatena-karta/sikovna-prima/, pričom spoločnosť 

Orange Slovensko, a.s., je oprávnená zverejniť ich aj iným 

vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Spoločnosť 

Orange Slovensko, a.s., si vyhradzuje právo v  prípade 

potreby alebo v prípade zmien príslušných všeobecne zá-

väzných právnych predpisov upraviť tieto Pravidlá, a to aj 

počas trvania Súťaže, zverejnením nového úplného znenia 

Pravidiel alebo ich novely na svojej internetovej stránke 

www.orange.sk/prevas/predplatena-karta/sikovna-prima/ 

a na internetovej stránke vrátane práva ukončiť Súťaž.
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