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PRAVIDLÁ HRY „Dobite si Primu a vyhrajte poukazy  
v hodnote 100 € na nákupy“

1. Úvodné ustanovenia

Organizátorom hry „Dobite si Primu a vyhrajte poukazy 
v hodnote 100 € na nákupy“ (ďalej ako „Hra“) je spoloč
nosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821  08 Brati
slava, IČO: 35  697  270, zapísaná v  Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1142/B 
(ďalej aj ako „spoločnosť Orange“, alebo „Organizátor“). 
Účelom Hry je podpora marketingových aktivít spoločnosti 
Orange v súvislosti so službou Prima predplatená karta. 

2. Podmienky účasti

Do Hry sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá splní podmienky uvedené nižšie a nie je žiad
nym ustanovením týchto Pravidiel vylúčená z Hry (ďalej aj ako 
„Účastník“). Hra je určená iba osobám, ktoré v čase zapoje
nia do Hry a súčasne aj v čase určenia výhry využívajú službu 
Prima predplatená karta spoločnosti Orange. Do Hry sa ne
môžu zapojiť (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere 
obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti Orange a ich 
blízke osoby, (ii) fyzické alebo právnické osoby, ktoré na zá
klade osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Orange 
vykonávajú pre ňu obchodné zastúpenie, ako aj osoby v pra
covnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych 
zástupcov) k  takýmto fyzickým alebo právnickým osobám, 
(iii) vlastníci a/alebo osoby v pracovnom pomere alebo v po
mere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnostiam a re
klamným a promo agentúram, spojeným s touto Hrou a ich 
blízke osoby, (iv) ostatné osoby, ktoré sa akoukoľvek formou 
podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Hry. Blízkou oso
bou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonní
ka v platnom znení. Hráči svojím zapojením do Hry niektorým 
z  nižšie uvedených spôsobov prejavia súhlas s  Pravidlami 
a podmienkami Hry a zároveň vyhlasujú, že boli s ich celým 
obsahom riadne oboznámení a zaväzujú sa ich riadne plniť 
a dodržiavať.

3. Trvanie Hry

Hra sa začína 1. 10. 2018 a končí sa 30. 11. 2018. Deň 
1. 10. 2018 je dňom, keď možno v danom časovom období 
prvýkrát splniť podmienky určené pre účasť v Hre, a deň 
30. 11. 2018 je dňom, keď možno v danom časovom ob
dobí poslednýkrát splniť podmienky určené pre účasť v Hre.

4. Pravidlá a princíp Hry a zapojenie do Hry

Do Hry bude automaticky zaradený každý Účastník s pri
deleným telefónnym číslom, využívajúcim službu Prima 
predplatená karta, ktorý si počas trvania Hry obnoví kre
dit formou jeho dobitia o hodnotu stanovenú spoločnosťou 
Orange, a to vo výške minimálne 7 eur, a súčasne niektorým 
zo spôsobov obnovy kreditu podľa Všeobecných podmie

nok spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie 
predplatenej služby Prima. Spoločnosť Orange zašle Účast
níkovi po dobití kreditu SMS správu s  informáciou o Hre, 
a to z krátkeho čísla 444, pričom Účastník potvrdí svoj zá
ujem o zaradenie do Hry zaslaním spätnej SMS s  textom 
„HRAM“. Na zaradenie do Hry je rozhodujúci okamih doru
čenia spätnej SMS Účastníkom spoločnosti Orange. Účast
ník bude zaradený do Hry toľkokrát, koľkokrát si počas jej 
trvania dobije kredit, pričom za každé jednotlivé dobitie kre
ditu bude zaradený iba jedenkrát po zaslaní spätnej SMS 
podľa tohto bodu.

5. Cena (výhra)

Organizátor v Hre odovzdá nasledujúce ceny (výhry):
• 45x balík poukážok v hodnote 100 eur na nákup v pre

dajniach Martinus, Panta Rhei, Billa a All toys, pričom 
jeden balík poukážok bude obsahovať (1x poukaz 
v hodnote 20 € na nákup v predajni Martinus, 1x pou
kaz v hodnote 20 € na nákup v predajni Panta Rhei, 1x 
poukaz v hodnote 20 € na nákup v predajni Billa a 2x 
poukaz v hodnote 20 € na nákup v predajni All Toys).

6. Určenie výhercov

Výhercovia sa určia na  základe náhodného výberu (v  ďal
šom texte aj ako „losovanie“). Losovanie o balík poukážok sa 
uskutoční spravidla raz týždenne počas trvania Hry, a to dňa 
9. 10. 2018 za obdobie od 1. 10. 2018 do 7. 10. 2018, dňa 
16. 10. 2018 za obdobie od 8. 10. 2018 do 14. 10. 2018, dňa 
23. 10. 2018 za obdobie od 15. 10. 2018 do 21. 10. 2018, dňa 
30. 10. 2018 za obdobie od 22. 10. 2018 do 28. 10. 2018, dňa 
6. 11. 2018 za obdobie od 29. 10. 2018 do 4. 11. 2018, dňa 
13. 11. 2018 za obdobie od 5. 11. 2018 do 11. 11. 2018, dňa 
20. 11. 2018 za obdobie od 12. 11. 2018 do 18. 11. 2018, 
dňa 27. 11. 2018 za obdobie od 19. 11. 2018 do 25. 11. 2018, 
dňa 4. 12. 2018 za obdobie od 26. 11. 2018 do 1. 12. 2018, 
a to spomedzi všetkých účastníkov Hry, ktorí sa platne zapojili 
do Hry a ktorí súčasne splnili všetky ostatné podmienky Hry. 
Spoločnosť Orange vylosuje vždy piatich výhercov výhry a pia
tich náhradníkov.
Účastník bude zaradený do týždenného losovania toľko
krát, koľkokrát splní v danom týždni podmienky na zarade
nie do Hry.
Losovanie výhercov sa uskutoční v  prítomnosti komisie 
vytvorenej na  tento účel spoločnosťou Orange. Losovanie 
sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi 
Účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti na  Hre; 
spôsobom stanoveným týmito Pravidlami.

7. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier

Spoločnosť Orange upovedomí výhercov Hry telefonicky 
alebo iným vhodným spôsobom o  výhre bez zbytočného 



odkladu po uskutočnení losovania (spravidla v deň, v ktorom 
sa konkrétne losovanie realizovalo), pričom týchto súčasne 
vyzve na  poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s  cieľom 
odovzdať výhru, a  to najmä, ale nielen: uvedením svojich 
osobných údajov, potrebných na odovzdanie výhry; uvede
nie osobných údajov je dobrovoľné, no ich neuvedenie sa 
považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka 
Hry nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik 
nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobných úda
jov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska 
udeľuje účastník, určený losovaním za výhercu, spoločnosti 
Orange súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto osob
ných údajov vhodným spôsobom na účely zoznamu výher
cov. Po telefonickom alebo inom vhodnom kontaktovaní vý
hercu, poskytnutí jeho osobných údajov a udelení súhlasu 
na  ich použitie vo vyššie stanovenom rozsahu a v súlade 
s určeným účelom spoločnosť Orange doručí každému vý
hercovi na ním udanú adresu trvalého bydliska výhru a pro
tokol o odovzdaní výhry. 
Právo na výhru stráca osoba určená za výhercu v prípade, 
že sa spoločnosti Orange alebo ňou určeným osobám ne
podarí v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa určenia vý
hercu losovaním 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 aj osoba určená za výhercu, ktorá si 
v  lehote najneskôr do 14 dní neprevezme výhru alebo ne
poskytne spoločnosti Orange alebo ňou určeným osobám 
všetku súčinnosť nevyhnutnú na odovzdanie výhry, resp. 
z uvedeného dôvodu mu zo strany spoločnosti Orange ne
bude môcť byť odovzdaná výhra. Osoby, ktoré stratili právo 
na výhru, sa nepovažujú od okamihu straty práva na výhru 
za výhercov v Hre. Výhry, ktoré nebudú odovzdané výher
com z  dôvodu, že títo nesplnia všetky podmienky na ich 
poskytnutie podľa Pravidiel Hry, alebo z dôvodov výslovne 
uvedených v týchto Pravidlách, prepadajú v prospech spo
ločnosti Orange, ktorá je oprávnená v súlade s pravidlami 
Hry tieto odovzdať náhradníkom nasledujúcim spôsobom. 
Náhradníci nastupujú na miesto výhercov tak, že na miesto 
nahrádzaného výhercu nastúpi vylosovaný náhradník. Ak 
sa nepodarí výhru odovzdať náhradníkom, výhra prepadá 
spoločnosti Orange.
Účastník berie na vedomie a súhlasí s  tým, že telefonický 
hovor vykonaný za účelom kontaktovania účastníka urče
ného za výhercu v súlade s  týmito Pravidlami, bude spo
ločnosťou Orange nahrávaný na účely preukázania udelenia 
súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako 
je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných 
údajov podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení.
Spoločnosť Orange, resp. ňou poverený jej zástupca, odo
vzdá výhercovi výhru za predpokladu, že tento splní všetky 
vyššie uvedené podmienky určené na vznik nároku na vý
hru, ako aj nároku na  odovzdanie výhry podľa Pravidiel. 
Súčasne podmienkou odovzdania výhry jej oprávnenému 
výhercovi je predloženie platného preukazu totožnosti (iden
tifikačnej karty) výhercu, resp. dokladovania identity danej 
osoby prostredníctvom jej rodného čísla; za účelom jedno
značného potvrdenia identity oprávneného výhercu. V prí

pade, že výhercom výhry bude právnická osoba, je podm
ienkou odovzdania výhry aj preukázanie oprávnenia konať 
za  túto právnickú osobu. Účastníci Hry berú na vedomie, 
že bez poskytnutia vyššie špecifikovanej 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 odovzda
nie výhry výhercom určeným podľa Pravidiel budú oznáme
né vhodným spôsobom stanoveným spoločnosťou Orange. 
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 prevziať výlučne 
jej zákonný zástupca (ak je to aplikovateľné). Účastník, ur
čený podľa týchto Pravidiel za výhercu, berie na vedomie, 
že nárok na výhru je neprenosný; spoločnosť Orange nepo
skytne výhru inej osobe ako výhercovi, a to ani tretej osobe 
výhercom výslovne určenej. Tým nie je dotknuté právo vý
hercu previesť výhru na tretiu osobu po tom, ako ju riadne 
prevezme od spoločnosti Orange.
Osoba určená podľa Pravidiel za výhercu berie na vedomie, 
že nárok na výhru je neprenosný; spoločnosť Orange nepo
skytne výhru inej osobe ako výhercovi, a to ani tretej osobe 
výhercom výslovne určenej. Výhercovia berú na  vedomie, 
že v zmysle platnej slovenskej právnej úpravy výhry z hier 
(a teda aj z tejto Hry) nemožno vymáhať súdnou cestou.

8. Osobitné ustanovenia

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie spl
nenia všetkých podmienok Hry zo strany účastníkov aj prá
vo na  (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na Hre pre 
prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku 
na výhru; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorej
koľvek z  podmienok bude zistené dodatočne (po  určení 
účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); najne
skôr však k momentu odovzdania výhry.
Účasťou v Hre vyjadruje každý účastník Hry svoj bezvýhrad
ný súhlas s jej Pravidlami a zároveň vyhlasuje, že bol s ich 
celým obsahom riadne oboznámený.

9. Záverečné ustanovenia

Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry alebo vý
platu jej hodnoty formou finančnej kompenzácie. Výherco
via nemajú právo uplatňovať si u spoločnosti Orange vady 
výhry a/alebo si uplatniť reklamáciu výhry. Výhercovia berú 
na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier 
(a  teda aj z  tejto Hry) nemožno vymáhať súdnou cestou. 
Výhercovia berú na vedomie, že platnosť jednotlivých po
ukazov je časovo obmedzená, pričom podmienky využitia 
poukazov a ich platnosť stanovuje predajňa, resp. vlastník 
predajne, kde je možné poukaz využiť. 
Výherca berie na vedomie, že výhra nepodlieha dani z prí
jmov a  prípadným ostatným odvodovým povinnostiam 
v zmysle platných právnych predpisov. 
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Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj preja
vy osobnej povahy výhercov budú uverejnené a  použité 
spoločnosťou Orange v súvislosti s touto Hrou na účel iný, 
ako je uvedený v bode 7 Pravidiel, resp. v tomto bode, len 
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu. 
Bez ohľadu na čokoľvek, čo je uvedené v týchto Pravidlách, 
si spoločnosť Orange vyhradzuje právo kontaktovať účast
níka určeného za výhercu v súlade s Pravidlami. 
Zoznam výhercov bude zverejnený vždy do 5 dní od vyžre
bovania na internetovej stránke www.orange.sk/prima. Tieto 
Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliad

nutie na  internetovej stránke www.orange.sk/prima, 
pričom spoločnosť Orange je oprávnená zverejniť ich aj 
iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Spoločnosť 
Orange si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípa
de zmien príslušných všeobecne záväzných právnych pred
pisov upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas trvania Hry, zve
rejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich novely 
na  svojej internetovej stránke www.orange.sk/prima; 
vrátane práva ukončiť Hru.

Dátum 1. 10. 2018
Orange Slovensko, a.s.


