
PRAVIDLÁ HRY „Súťaž o 5x detské smart hodinky s Prima Kids“  

 

1. Úvodné ustanovenia 

Organizátorom hry „Súťaž o 5x detské smart hodinky s Prima Kids“ (ďalej ako „Hra“) je spoločnosť 

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako „spoločnosť 

Orange“, alebo „Organizátor“). Účelom Hry je podpora aktivít spoločnosti Orange v súvislosti 

s ponukou Prima Kids.  

 

2. Podmienky účasti 

Do Hry sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky uvedené nižšie 

a nie je žiadnym ustanovením týchto Pravidiel vylúčená z Hry (ďalej aj ako „Účastník“). Hra je určená iba 

osobám, ktoré v čase zapojenia do Hry a súčasne aj v čase určenia výhry sú účastníkmi služieb 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na základe platnej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, na 

základe ktorej majú aktivovaný vybraný účastnícky program (paušál) a súčasne aktivovali na Prima SIM 

karte Prima účastníka profil Prima Kids, ktorý je v čase trvania tejto Hry aktívny. Do Hry sa nemôžu 

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 základe osobitnej zmluvy 

uzatvorenej so spoločnosťou Orange vykonávajú pre ňu obchodné zastúpenie, ako aj osoby 

v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo 

právnickým osobám, (iii) vlastníci a/alebo osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 

pracovnému pomeru k spoločnostiam a reklamným a promo agentúram, spojených s touto Hrou a ich 

blízke osoby, (iv) ostatné osoby, ktoré sa akoukoľvek formou podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto 

Hry. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka 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 21. 9. 2020 a končí sa 30. 11. 2020. Deň 21. 9. 2020 je dňom, kedď možno v danom 

časovom období prvýkrát splniť podmienky účasti na Hre, a deň 30. 11. 2020 je dňom, keď možno v 

danom časovom období poslednýkrát splniť podmienky účasti na Hre. 

 

4. Pravidlá a princíp Hry a zapojenie do Hry 

Do Hry bude automaticky zaradený každý Účastník, ktorý má so spoločnosťou Orange uzatvorenú platnú 

zmluvu o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej má aktivovaný účastnícky program z ponuky 

spoločnosti Orange (ďalej len „Účastník s paušálom“) a ktorý súčasne aktivoval na Prima SIM karte 

profil Prima Kids, ktorý je počas trvania Hry aktívny, pričom na Prima SIM karte s profilom Prima Kids (i) 

je ku dňu začatia Hry aktivovaná niektorá z nasledujúcich služieb: Prima 200 MB, Prima 500 MB, Prima 1 

GB, Jednorazové navýšenie dát Prima 200 MB, Jednorazové navýšenie dát Prima 500 MB, Jednorazové 

navýšenie dát Prima 1 GB, alebo službu Nekonečné správy, alebo (ii) niektorú z týchto služieb Účastník 

s paušálom aktivuje počas trvania Hry na Prima SIM karte s profilom Prima Kids.  

Spoločnosť Orange zašle Účastníkovi po aktivácii jednej z vyššie uvedených služieb alebo ku dňu začatia 

Hry (v prípade, že táto služba už bola Účastníkom s paušálom na Prima SIM karte s profilom Prima Kids 

aktivovaná) SMS správu s informáciou o Hre, a to z krátkeho čísla 312, pričom Účastník potvrdí svoj 

záujem o zaradenie do Hry zaslaním spätnej SMS s textom „HRAM“. Na zaradenie do Hry je rozhodujúci 



okamih doručenia spätnej SMS Účastníkom spoločnosti Orange. Účastník bude zaradený do Hry 

jedenkrát, po splnení podmienok a po zaslaní spätnej SMS podľa tohto bodu. 

 

5. Cena (výhra) 

Organizátor v Hre odovzdá nasledujúce ceny (výhry): 

 

 5 smart hodiniek TCL MOVETIME FAMILY WATCH GPS blue 

 

Výmena ceny (výhry) alebo ktorejkoľvek jej súčasti za peniaze v hotovosti je vylúčená. Výhercovia výhier 

nemajú právo na zámenu výhry alebo na výplatu jej hodnoty formou finančnej kompenzácie. Výhercovia 

nemajú právo uplatňovať si v spoločnosti Orange vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry. 

 

6. Určenie výhercov 

Výhercovia sa určia na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „losovanie“). Losovanie sa 

uskutoční dňa 4. 12. 2020. Spomedzi všetkých účastníkov Hry, ktorí sa platne zapojili do Hry a ktorí 

súčasne splnili všetky ostatné podmienky Hry, budú vylosovaní piati (5) výhercovia a piati (5) náhradníci.  

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 obmedzí, preruší, alebo zastaví poskytovanie 

elektronických komunikačných služieb, alebo (iii) bude Zmluva v znení Dodatku a/alebo Dodatok 

neplatná, alebo (iv) bude spoločnosť Orange evidovať zo strany účastníka úkon smerujúci k ukončeniu 

platnosti Zmluvy v znení Dodatku a/alebo Dodatku. 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 losovaním tohto telefonicky alebo inak kontaktovať, a to ani pri vynaložení 

všetkého úsilia, ktoré je objektívne možné v tejto súvislosti od spoločnosti Orange požadovať. Osoby, 

ktoré stratili právo na výhru, sa nepovažujú od okamihu straty práva na výhru za výhercov v Hre. Výhry, 

ktoré nebudú odovzdané výhercom z dôvodu, že títo nesplnia všetky podmienky na ich poskytnutie 

podľa Pravidiel Hry, alebo z dôvodov výslovne uvedených v týchto Pravidlách, prepadajú v prospech 

spoločnosti 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 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. 

 

7. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier 

Spoločnosť Orange upovedomí výhercov Hry o výhre bez zbytočného odkladu, v deň ich určeniaa to 

telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, 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; uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak 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 údajov v rozsahu meno, priezvisko 

a adresa trvalého bydliska udeľuje účastník určený losovaním za výhercu spoločnosti Orange súhlas 

na spracovanie 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 udanú adresu trvalého bydliska výhru.  

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že telefonický hovor vykonaný za účelom kontaktovania 

účastníka určeného za výhercu v súlade s týmito Pravidlami bude spoločnosťou 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. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení. 

Osoba určená podľa 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. 

Výhercovia berú na vedomie, že v zmysle platnej slovenskej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto 

Hry) nemožno vymáhať súdnou cestou. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si u spoločnosti Orange 

vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z 

príjmov a prípadným ostatným odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov. 

Výherca je povinný výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 2020 ako ostatný zdaniteľný 

príjem a daň aj zaplatiť; taktiež je povinný z výhry zaplatiť aj prípadné ostatné platby voči orgánom 

štátnej alebo verejnej správy SR (ak je to aplikovateľné). Hodnotu výhry, podliehajúcu zdaneniu, výherca 

obdrží od spoločnosti Orange pri jej preberaní, resp. pri zasielaní informácie o výhre v zmysle Pravidiel. 

V prípade, že by výherca výhru nezdanil, resp. neodviedol z nej iné príslušné zákonné platby, spoločnosť 

Orange nenesie žiadnu zodpovednosť za toto jeho konanie, resp. opomenutie povinnosti. 

 

8. Osobitné ustanovenia 

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Hry zo strany 

účastníkov a tiež právo 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 ktorejkoľvek 

z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); 

najneskôr však k momentu odovzdania výhry. 

 

 

9. Záverečné ustanovenia 

Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke 

https://www.orange.sk/produkty-a-sluzby/volania/volania-s-kreditom/prima-kids, pričom spoločnosť 

Orange je oprávnená zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Spoločnosť Orange 

si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade zmien príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas trvania Hry, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel 

alebo ich novely na svojej internetovej stránke https://www.orange.sk/produkty-a-

sluzby/volania/volania-s-kreditom/prima-kids vrátane práva ukončiť Hru. 

 

Dátum 21. 9. 2020 

Orange Slovensko, a.s. 
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