
 

Dodatok k PRAVIDLÁM HRY ,,Darujme mobilom 

nový život“ zo dňa 01. 02. 2019 
 

 

 

 

1. Úvodné ustanovenia 

Organizátorom hry „Darujme mobilom nový život“, prebiehajúcej od 01. 02. 2019 do 31. 

05. 2019 (ďalej ako „Hra“) je spoločnosť Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270 (ďalej 

aj ako ,,spoločnosť Orange", alebo ,,Organizátor“). Účelom Hry je podpora aktivít 

spoločnosti Orange v súvislosti so spätným odberom elektrozariadení. 

 

2. Predmet dodatku 

Organizátor sa v rámci svojich marketingových aktivít, súvisiacich s Majstrovstvami 

sveta v ľadovom hokeji 2019 v Bratislave a v Košiciach (ďalej aj ako ,,MS 2019“), 

rozhodol pre úpravu a rozšírenie tejto Hry nasledovne: 

 

Každý zákazník, ktorý v osobitne určenom období od 26.04.2019 do 16.05.2019, 

odovzdá v ktorejkoľvek predajni spoločnosti Orange mobilný telefón v rámci spätného 

odberu elektrozariadení, má (popri doterajších možnostiach výhry mobilných telefónov 

Huawei P20 black) možnosť vyhrať aj vstupenky na nižšie uvedené hokejové zápasy MS 

2019. 

Výhrou v tejto časti Hry sú: 

a) 1 x 2 vstupenky na zápas o tretie miesto na MS 2019, ktorý sa bude konať dňa 

26.05.2019 o 15:45 hod. v Bratislave, a 

b) 1 x 2 vstupenky na zápas o prvé miesto na MS 2019, ktorý sa bude konať dňa 

26.05.2019 o 20:15 hod. v Bratislave. 

Výhercovia tejto výhry budú vylosovaní s súlade s Pravidlami, a to dňa 17.05.2019, 

spomedzi všetkých hráčov, ktorí v čase od 26.04.2019 do 16.05.2019 odovzdali v 

ktorejkoľvek predajni spoločnosti Orange mobilný telefón v rámci spätného odberu 

elektrozariadení. 

 

3. Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia Pravidiel, ktoré neboli týmto dodatkom zmenené alebo dotknuté, platia bez 

zmeny naďalej, a primerane sa aplikujú na časť Hry, ktorí bola zmenená týmto dodatkom. 

 

Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke 

www.orange.sk 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 úpravy/dodatku na svojej internetovej stránke www.orange.sk; 

vrátane práva ukončiť Hru. 

 

 

Orange Slovensko, a.s. 
 

 

 
 

 

http://www.orange.sk/
http://www.orange.sk/

