
 

 

SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ „Aktivuj si mobilné platby a vyhraj“  

(ďalej v texte ako „súťaž“) 

 

Štatút súťaže 

 
Aktivujte si  Google Pay alebo Apple Pay, zaplaťte 10 x za svoje nákupy prostredníctvom debetnej 

platobnej karty od Slovenskej sporiteľne cez aplikáciu Google Pay alebo Apple pay a vyhrajte 20,- 

EUR 

 
 
Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne 
upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.  
 

 

I. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže  
 

 

1. Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 

48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapásaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd. Sa, vložka 601/B (ďalej len “ SLSP“). 

 

II. Účel súťaže 
 

2. Účelom súťaže je podporiť používanie debetných platobných kariet vydaných SLSP 

prostredníctvom aplikácie Google Pay a Apple Pay. 

 

 
III. Trvanie súťaže 

 

3. Súťaž prebieha v období od 12.07.2019 od 00:00 do momentu, kedy prvých 8000 výhercov 

splní všetky podmienky v súťaži a získa výhru. 

 

IV. Podmienky účasti v súťaži a priebeh súťaže 
 

4. Súťaž je určená pre fyzické osoby nepodnikateľov, klientov SLSP adržiteľov debetných 

platobných kariet vydaných SLSP s aplikáciou Google Pay alebo Apple Pay v technických 

zariadeniach ktoré týmto aplikáciám poskytujú technickú podporu , ktorí majú trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky.  

5. Podmienkou súťaže taktiež je,  že účastníci súťaže definovaní v bode 1 tohto článku nemali 

pred dátumom pred dátumom 12.07.2019 v aplikácií Google Pay alebo Apple Pay  

6.  zaregistrovanu debetnu kartu SLSP. 

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní podmienky účasti v súťaži uvedené 

v predchádzajúcich bodoch tohto článku vyššie a tiež v období  trvania súťaže vykoná 

najmenej desať bezhotovostných platieb debetnou platobnou kartou 

prostredníctvom aplikácie Google Pay alebo Apple Pay kdekoľvek v kamenných obchodoch 

na území Slovenskej republiky (ďalej len „platba“).Získať výhru môže vždy len jeden klient, 



bez ohľadu na to, koľkými platobnými kartami alebo mobilnými zariadeniami v ktorých sú 

inštalované aplikácie Google Pay alebo Apple Pay platby uskutočnil. 

7. Výhercami súťaže bude prvých 8000  účastníkov súťaže, ktorí splnia podmienky súťaže.   

8.  Pri hodnotení výhercov je rozhodujúci čas uskutočnenia 10. platby a dátum aktivácie Google 

Pay alebo ApplePay.  

9. V prípade, že platba prostredníctvom aplikácíí Google Pay alebo Apple Pay z akéhokoľvek 

dôvodu neprebehne úspešne, nebude táto platba do súťaže započítaná. SLSP nenesie žiadnu 

zodpovednosť za technické problémy ktoré môžu nastať v súvislosti s používaním 

technických zariadení na ktorých sú inštalované aplikácie Google Pay a Apple Pay alebo za to, 

že tieto aplikácie nie sú funkčné alebo dostupné. 

 

 

V. Výhra a jej odovzdanie 

 

10. Výhra 20,- EUR (v texte tohto štatútu uvádzaná ako „výhra“) bude pripísaná na účet toho 

klienta – výhercu a účastníka súťaže k účtu ktorého je debetná platobná karta ktorou bolo 

platené vydaná a to najneskôr do konca októbra 2019.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

11. Tieto podmienky súťaže a ani komunikácia na propagačných materiáloch nepredstavujú 

právne záväznú ponuku,  majú len informačný charakter. Na získanie odmeny nie je právny 

nárok.  

12. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach  týkajúcich sa tejto súťaže rozhoduje s konečnou 

platnosťou organizátor akcie. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, 

odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť, upraviť alebo doplniť jej podmienky a 

štatút po celú dobu jej trvania, a to tak, že všetky tieto zmeny a úpravy podmienok akcie 

vyhlási a sprístupní verejnosti na www.slsp.sk rovnakým spôsobom ako bol zverejnený tento 

štatút , kde sú tak vždy k dispozícii aktuálne platné podmienky akcie.  

 

 

V Bratislave dňa  

 

 

vyhlasovateľ súťaže      organizátor súťaže   

Slovenská sporiteľňa       Slovenská sporiteľňa 

 

http://www.slsp.sk/

